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 Podstawowe informacje o projekcie 
 

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty –  

I edycja jest projektem realizowanym przez Samorząd 

Województwa Śląskiego w trybie pozakonkursowym w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 

Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - 

program stypendialny. 



 

 Podstawowe informacje o projekcie 
 

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego  

za prawidłową realizację projektu odpowiada Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), 

budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego 

(5%).  



 

 Cel i adresaci projektu 
 

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej  

w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, 

informatycznych i języków obcych poprzez stypendia naukowe dla 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Adresatami projektu są wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych (publicznych lub niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych). Projekt nie został natomiast 

skierowany do uczniów szkół podstawowych, policealnych oraz 

szkół dla dorosłych. 



 

 Wsparcie stypendialne 
 

Stypendia w wysokości 500,00 zł  miesięcznie są przyznawane na 

okres trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016  

(tj. od września 2015 r. do czerwca 2016 r.). 

 

Wsparcie przewidziane jest dla 500 najzdolniejszych uczniów 

wyłonionych w oparciu o kryteria określone w Regulaminie 

przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy  

w talenty – I edycja (…), przyjętego Uchwałą nr V/11/11/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. 



 

 Uczniowie objęci programem - kryteria 
 

Aby otrzymać stypendium w ramach projektu należy 

obowiązkowo spełniać wszystkie poniższe kryteria: 

1. uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej 

(publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej); 

2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego; 

Uwaga. Stałe zamieszkiwanie nie jest równoznaczne  

z zameldowaniem – podczas oceny wniosku pod uwagę brany jest 

jedynie adres zamieszkania pełnoletniego ucznia lub 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego, a nie adres 

zameldowania. 



 

 Uczniowie objęci programem - kryteria 
 

3. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu 

zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub 

egzaminu gimnazjalnego: 

a) w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% 

punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części 

dotyczącej języka obcego nowożytnego. W przypadku 

uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu  

w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% możliwych 

do zdobycia punktów (tj. 40 pkt); 

 



 

 Uczniowie objęci programem - kryteria 
 

b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 

100% punktów z części matematycznej (dotyczy jedynie wyniku  

z  matematyki, a nie całej części matematyczno-przyrodniczej 

egzaminu) oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego 

nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub 

rozszerzonym; 

Uwaga. Wyników z języka obcego oraz matematyki nie sumujemy. 

Uczeń spełnia przedmiotowe kryterium tylko jeśli uzyskał 

maksymalny możliwy wynik (tj. 100%) z języka obcego oraz 

matematyki.  



 

 Uczniowie objęci programem - kryteria 
 

4. uzyskanie na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 średniej 

ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów na 

poziomie co najmniej 5,00; 

Uwaga. Przedmioty kierunkowe uczeń wybiera spośród 

przedmiotów wymienionych w  § 1 ust. 10 Regulaminu.  

Z założenia są to przedmioty matematyczne, przyrodnicze, 

językowe oraz ICT. 

5. uzyskanie na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 średniej 

ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50; 

Uwaga. Do średniej wliczamy wszystkie oceny znajdujące się na 

świadectwie oprócz oceny z zachowania. 



 

 Uczniowie objęci programem - kryteria 
 

6. niepobieranie przez ucznia za okres, na jaki będzie przyznane 

stypendium w ramach projektu stypendium finansowanego ze 

środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do 

możliwego do otrzymania w ramach projektu, które 

spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków. 

 

Zgodnie z przepisami Regulaminu, aby otrzymać stypendium  

w ramach projektu należy obowiązkowo spełnić wszystkie 

powyższe kryteria. 



 

 Uczniowie objęci programem - kryteria 
 

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się 

także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowo punktowanych: 

a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata 

lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

olimpiady/turnieju trzeciego stopnia (centralnego), 

organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);  

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

Uwaga. Powyższe kryteria nie są obowiązkowe. 



 

 Nabór wniosków o przyznanie stypendium 
 

Nabór trwa od 1 października 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.  

 

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z Planem Rozwoju Ucznia 

należy pobrać ze strony: 

 

www.efs-stypendia.slaskie.pl 

 

Wnioskodawcą jest uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny  

w przypadku ucznia niepełnoletniego. 



 

 Wniosek o przyznanie stypendium 
 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego 

i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie stypendium 

wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 11 grudnia  

2015 r. włącznie. 

 

Zgodnie z przepisami Regulaminu, wnioski złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. Datą złożenia wniosku jest data 

jego wpływu do jednego z wyznaczonych miejsc (przy weryfikacji 

wniosku nie jest brana pod uwagę data jego nadania w placówce 

pocztowej). 



 

 Wniosek o przyznanie stypendium 
 

Wnioski należy składać osobiście lub wysłać na adres: 

 

a) Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

 

b) Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego  

w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; 

 

c) Sekretariatu Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego  

w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa. 



 

 Wniosek o przyznanie stypendium 
 

Wraz z wnioskiem należy złożyć: 

a) Program Rozwoju Ucznia zaakceptowany przez 

Wnioskodawcę oraz opiekuna dydaktycznego (podpisy  

w części VIII oraz IX PRU); 

b) kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu 

zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub 

egzaminu gimnazjalnego (w zależności od rodzaju szkoły 

ucznia), potwierdzoną za zgodność z oryginałem; 

c) kopię świadectwa szkolnego z zakończenia roku szkolnego 

2014/2015, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej 

ze stron); 



 

 Wniosek o przyznanie stypendium 
 

d)  kopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty 

konkursów, olimpiad i/lub turniejów, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem (tylko jeśli uczeń stosowne zaświadczenia 

posiada). 

Uwaga. W trakcie oceny punktowane są jedynie zaświadczenia  

o uzyskanych tytułach z tzw. „konkursów kuratoryjnych” 

(przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych), turniejów 

i/lub olimpiad przedmiotowych. Dyplomy oraz inne zaświadczenia 

(uzyskane w konkursach szkolnych, gminnych lub powiatowych, 

konkursach typu Kangur, Jonasz, Omnibus, Olympus, Albus,  

a także olimpiadach i zawodach sportowych) nie są w żaden 

sposób brane pod uwagę podczas weryfikacji wniosku. 



 

 Wniosek o przyznanie stypendium 
 

e) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności, potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem (jeśli dotyczy). 

Uwaga. Wszystkie kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, lub ewentualnie 

Dyrektora bądź innego upoważnionego pracownika szkoły, do 

której uczęszczał lub uczęszcza uczeń. Nie ma konieczności 

każdorazowo przedstawiania kopii dokumentów do potwierdzenia 

za zgodność z oryginałem Dyrektorowi lub innemu pracownikowi 

szkoły – w myśl przepisów Regulaminu Wnioskodawca może  

to zrobić osobiście. 



 

 Ocena wniosków i przyznanie stypendiów 
 

Złożone w terminie wnioski zostaną najpierw sprawdzone pod 

względem formalnym (weryfikacja dot. spełnienia kryteriów 

obligatoryjnych, prawidłowość sporządzenia dokumentacji, 

poprawności wydatkowania stypendium, złożenia wszystkich 

wymaganych podpisów, potwierdzenia wszystkich kopii  

za zgodność z oryginałem, itp.).  

Uwaga. Wnioski ocenione negatywnie na tym etapie nie podlegają 

dalszej weryfikacji. 

Następnie wnioskom pozytywnie ocenionym pod względem 

formalnym zostanie przyporządkowana liczba punktów (w trakcie 

tzw. oceny merytorycznej) zgodnie z osiągnięciami edukacyjnymi 

ucznia (średnie ocen, uzyskane tytuły Laureata i/lub Finalisty). 



 

 Ocena wniosków i przyznanie stypendiów 
 

Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków następuje 

uszeregowanie ich na liście rankingowej zgodnie z przepisami 

Regulaminu.  

 

Lista rankingowa zostanie następnie przyjęta Uchwałą przez 

Zarząd Województwa Śląskiego (przewidywany termin 

zatwierdzenia listy rankingowej to przełom stycznia i lutego  

2016 r.). 

 

W przypadku jeśli na liście rankingowej znajdzie się więcej niż 500 

osób, bezwarunkowo stypendium przyznane zostanie osobom, 

które znajdą się na miejscach od 1 do 500 listy.   



 

 Ocena wniosków i przyznanie stypendiów 
 

Osobie znajdującej się na dalszym miejscu listy stypendium 

zostanie przyznane tylko w przypadku rezygnacji kogoś 

znajdującego się na pozycji wyższej. Jeśli natomiast wniosków 

ocenionych pozytywnie (dotyczy oceny formalnej) będzie mniej niż 

500, stypendium otrzyma każdy uczeń, który znajdzie się na liście 

rankingowej. 

 

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przesłana do 

uczniów na adres korespondencyjny wraz z trzema 

egzemplarzami umowy stypendialnej do zapoznania się oraz do 

zaakceptowania. Po podpisaniu należy wszystkie egzemplarze 

odesłać celem przedłożenia ich Członkowi Zarządu do akceptacji. 



 

 Sprawowanie opieki dydaktycznej nad uczniami 
 

W trakcie otrzymywania stypendium (tj. od września 2015 r. do 

czerwca 2016 r.) uczniowie podlegają opiece dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego  

w szkole, do której uczęszcza stypendysta/stypendystka. Celem tej 

opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego 

stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć 

edukacyjnych.  

Za sprawowanie opieki wypłacane jest jednorazowo wynagrodzenie 

w wysokości do 1 000,00 zł brutto za każdego ucznia. 

Wynagrodzenie może zostać pomniejszone o 100,00 zł brutto za 

każdy miesiąc, w którym opieka nad uczniem sprawowana nie była 

(zgodnie z przedstawianym przez opiekuna protokołem godzin). 



 

 Sprawowanie opieki dydaktycznej nad uczniami 
 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone pod warunkiem: 

a) zawarcia wcześniej umowy cywilnoprawnej  

z Województwem Śląskim dot. sprawowania opieki (proces 

przygotowania i wysyłania umów rozpocznie się po 

zakończeniu procesu podpisywania umów stypendialnych); 

b) złożenia w terminie do 1 lipca 2016 r. sprawozdania z realizacji 

PRU oraz w terminie do 15 lipca 2016 r. rachunku do umowy  

o pełnieniu opieki dydaktycznej. 

Uwaga. W przypadku niezłożenia przez opiekuna dydaktycznego 

ww. dokumentów w wymaganych umową terminach nie będzie 

żadnej możliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę  

z uczniem/uczniami wykonaną w ramach projektu. 



 

 Kontakt z Zespołem ds. programu stypendialnego 
 

Numery telefonów: 

32 77 40 422,  

32 77 40 423, 

32 77 40 424. 

Zachęcamy również do szczegółowego zapoznania się  

z naszą stroną internetową: 

www.efs-stypendia.slaskie.pl 

oraz jej bieżącego monitorowania. 

http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/
http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/
http://www.efs-stypendia.slaskie.pl/


 
 

Dziękujemy za 

uwagę 
 

Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

ul. Dąbrowskiego 23,  

40-037 Katowice 

www.efs.slaskie.pl 


