
Załącznik do uchwały  

Sejmiku Województwa Śląskiego  

Nr V/9 /7/2015  

z dnia 25 maja 2015 r.  

 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów województwa śląskiego  

w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego 

obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku 

 

1. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący  

na terenie województwa śląskiego. 

2. Stypendium nie obejmuje absolwentów szkół, o których mowa w ust. 1. 

3. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania 

wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić  

się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. 

4. Stypendium może być udzielone uczniowi, który uzyskał w roku szkolnym, w którym 

składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4,80 oraz udokumentuje inne 

uzyskane osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest 

uczniowi spełniającemu co najmniej jedno z poniższych kryteriów:  

1) posiada osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu 

krajowym i międzynarodowym oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, 

2) posiada  osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, 

3) jest autorem prac naukowych lub publikacji, 

4) posiada znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej lub sporcie, 

5) prowadzi działalność społeczną (wolontariat),  

6) uczestniczy we współpracy międzynarodowej.  

5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór określa załącznik nr 1, może 

wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzic, 

opiekun prawny lub uczeń pełnoletni.  

6. Do wniosku należy dołączyć: 

1) opinię  szkoły (dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego), 

2) kserokopię świadectwa promocyjnego - potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, 

3) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia o których mowa  

w ust. 4, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  dyrektora szkoły 

lub osobę przez niego upoważnioną,  

4) plan indywidualnego rozwoju ucznia na kolejny rok szkolny w okresie 

pobierania stypendium. 

7. Wnioski o stypendium należy składać do dnia 20 lipca danego roku. W 2015 roku 

wnioski należy składać do 11 września.  

Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednich formularzach (wniosek - 

załącznik Nr 1) dostępnych na stronie internetowej www.slaskie.pl. Wnioski należy 

składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego (pok. 164) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach (decyduje data 

stempla pocztowego). 

http://www.slaskie.pl/


8. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje Komisji 

Stypendialnej powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

10. Stypendia przyznaje się w roku szkolnym, od września do czerwca następnego roku,  

na okres 10 miesięcy. W 2015 roku stypendia przyznaje się od października  

do czerwca na okres 9 miesięcy.  

11. Prawa i obowiązki stron określa umowa zawarta z pełnoletnim uczniem, rodzicem  

lub opiekunem prawnym a Województwem Śląskim.  

12. O podjętych decyzjach, wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie. Od podjętych 

decyzji nie przysługuje odwołanie. 

13. Wykaz uczniów, którym przyznano stypendium umieszcza się na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. 

14. Uczeń zobowiązany jest w terminie do 31 sierpnia danego roku, przesłać  

do Wydziału Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego Sprawozdanie z realizacji planu indywidualnego rozwoju, o którym mowa 

w ust. 6 pkt 4.  

15. Uczeń  traci prawo do otrzymywania kolejnych rat stypendium w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczniów, 

2) rezygnacji z nauki. 

16. Stypendium podlega zwrotowi w przypadku przerwania nauki w szkole, rozumianego  

jako skreślenie z listy uczniów lub rezygnacji z nauki.  

17. Wnioskujący o stypendium, o którym mowa w ust. 5, zobowiązany jest poinformować 

Zarząd Województwa Śląskiego o fakcie przerwania przez ucznia nauki w miesiącu, 

w którym fakt ten nastąpił. 

18. Przerwanie nauki w szkole przez ucznia oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych 

transz stypendium oraz do zwrotu pobranego stypendium.  

19. Decyzję o utracie prawa do stypendium i obowiązku jego zwrotu oraz o rozwiązaniu 

Umowy, o której mowa w ust. 11, każdorazowo podejmować będzie Zarząd 

Województwa Śląskiego.  

20. Liczbę stypendystów oraz wysokość stypendium ustala corocznie Zarząd 

Województwa Śląskiego. 

21. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów uzależniona  

jest od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Województwa 

Śląskiego w poszczególnych latach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

http://www.slaskie.pl/

