
Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja jest projektem Samorządu Województwa 

Śląskiego realizowanym  przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 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).  

 

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, 

przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia 

naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia w wysokości 500 

zł/miesiąc przyznawane będą 600 najzdolniejszym uczniom na czas trwania zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych (tj. na 10 miesięcy) w roku szkolnym 2016/ 2017. Stypendia 

wypłacane będą w dwóch transzach: 

a) za semestr zimowy rozumiany jako miesiące od września 2016 r. do stycznia 2017 r.; 

b) za semestr letni rozumiany jako miesiące od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r. 

Ponoszone ze środków stypendium wydatki będą musiały być zgodne z celami edukacyjnymi 

i potrzebami naukowymi ucznia określonymi w Planie Rozwoju Ucznia. W trakcie 

otrzymywania stypendium stypendysta będzie podlegać opiece dydaktycznej sprawowanej 

przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do 

której uczęszcza stypendysta, zaś opiekunowi  dydaktycznemu będzie przysługiwać 

wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł  za opiekę nad każdym stypendystą. 

 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów 

określający kryteria obligatoryjne i dodatkowe ubiegania się o stypendium, mianowicie: 

 

1. Kryteria obowiązkowe, które każdy uczeń musi spełnić: 

1) uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej); 

2) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego; 

3) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie 

szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego: 

a) w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punktów z matematyki 

oraz 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy 



przystępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik winien wynosić 97,5% 

możliwych do uzyskania punktów (tj. 39 punktów), 

b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów 

z matematyki oraz 97,5% punktów z języka obcego nowożytnego zdanego 

na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; 

4) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2015/2016) 

średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów kierunkowych 

na poziomie co najmniej 5,00; 

5) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2015/2016) 

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

6) niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego 

ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego 

przewyższającej dziesięciokrotność kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania 

się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń 

rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), tj. 1 180,00 PLN 

(10 x 118,00 PLN). 

 

2. Kryteria dodatkowe, za spełnienie których przyznawane będą dodatkowe punkty:  

1) uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który 

przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, 

organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

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

2) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

3) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100%  

z języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali  

do sprawdzianu zewnętrznego w roku 2014 dodatkowe punkty zostaną przyznane, 

jeśli uczeń uzyskał 100% możliwych do zdobycia punktów (tj. 40 punktów). 

 



Warunkiem ubiegania się o stypendium będzie złożenie kompletnego i prawidłowo 

sporządzonego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i miejscu 

wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze wniosków i przekazanym do publicznej informacji na 

stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl.  

 

Założenia projektu bazują na doświadczeniach Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego w realizacji I edycji projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty. Projekt 

realizowany będzie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r. Projekt współfinansowany 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu 

państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.  

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

