
Stypendium dla uczniów w ramach programu:  

„Śląskie. Inwestujemy w talenty”. 
 

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji 

projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne 

szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, 

przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa 

śląskiego. Termin składania wniosków 27 października br. 

 

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:  

a) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej; 

b) zamieszkiwanie w województwie śląskim; 

c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu 

gimnazjalnego: 

- w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części 

matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego 

nowożytnego; 

- w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych[1] –100% punktów z części 

matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego 

nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; 

d) uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów 

kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów 

w wysokości co najmniej 4,50; 

e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o 

sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego. 

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie 

kryteria wskazane powyżej. 

 

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z 

kryteriów dodatkowych: 

a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o 

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

zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 stycznia 2002 r. (...). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia 

w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, 

przyrodniczymi, językowymi lub ICT; 

b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka 

obcego nowożytnego. 

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w 

roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały 

okres pobierania stypendium (tj. od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) podlegają opiece 

dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców 

zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie 

obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką 

dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów. 
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Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą 

dokumentacją projektową znajdującą się na stronie: stronie: http://www.efs-

stypendia.slaskie.pl 

 

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w 

Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) 

osobiście lub wysłać na adres: 

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, 

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; 

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, 

ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa. 

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do 

jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 27 października 2017 r. nie będą podlegały 

rozpatrzeniu. 
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