
UCHWAŁA NR XXXI/511/2013
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie warunków udzielania stypendiów w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015".

Na podstawie art. 18 pkt. 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki udzielania stypendiów w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 
mieszkają na terenie województwa lubelskiego ujęte w "Regulaminie przyznawania i przekazywania 
stypendiów w ramach "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
2013-2015"", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stypendia finansowane będą w ramach projektu systemowego "Lubelski program pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" (Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH 
ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, 
z 2006 Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 
1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 
2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 
216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, 
poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 
112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, Nr 205, poz. 1206, z 2012r., poz. 941, poz. 979, 
z 2013 r. poz. 87.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 2350



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Sejmiku

Tomasz Zając
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ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXI/511/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2013R. 
 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH  

„LUBELSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015" 

 

LUBELSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015 

 
 

 

PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Lubelskiego 
programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015” 
zwany dalej regulaminem, określa warunki ubiegania się i tryb przyznawania oraz 
wypłacania stypendiów w ramach projektu systemowego „Lubelski program pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" realizowanego 
w latach 2013-2015 przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 9.1 
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG 
EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałania 9.1.3 Pomoc 
stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Celem wsparcia stypendialnego jest promowanie umiejętności i rozwijanie 
kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja 
materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  

3. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
którzy mieszkają na terenie województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów mających wysokie osiągnięcia w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych 
i technicznych/zawodowych oraz uczniów mających utrudniony dostęp do wiedzy. 

II. Warunki i kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium 

§ 2.  

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące 
warunki: 

1) zamieszkują na terenie województwa lubelskiego; 

2) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają lub 
kontynuują naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej; 

3) miesięczny dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę lub ich miesięczny dochód 
jako osoby uczącej się nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do 
uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 
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4) wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

5) spełniają co najmniej 1 z poniższych kryteriów: 

a) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły wydanym w roku 
szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa 
lub równa 4,75, 

b) uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych 
obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno - przyrodniczym 
i technicznym/zawodowym, ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium nie niższą niż 5,66 tj. 
z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, przyroda, 
biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, informatyka lub technologia 
informacyjna, technika, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem 
środowiska, podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce oraz przedmiotu 
teoretycznego kształcenia zawodowego określonego w profilu nauczania danej 
klasy, 

c) ich wynik z egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec 
poprzedniego etapu edukacyjnego: 

- ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi co 
najmniej 35 punktów,  

- z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 88% 
(średnia arytmetyczna: z  z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 
z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz 
z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy) lub co najmniej 94% z części 
matematyczno – przyrodniczej (średnia arytmetyczna z matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii), 

- z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 88 pkt. 
(z części matematyczno - przyrodniczej i humanistycznej) lub co najmniej 47 pkt. 
z części matematyczno – przyrodniczej, 

d) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli 
laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora 
oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, 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.), 
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e) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium 
realizowali indywidualny program lub tok nauki, kształcąc się w zakresie jednego, 
kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych 
w szkolnym planie nauczania, udzielony na postawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków 
i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, 
poz. 28), 

f) uczestniczyli w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest 
stypendium w zajęciach przewidzianych tokiem studiów organizowanych na 
podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków 
uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych 
tokiem studiów w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.); 

6) uzyskają minimum 16 punktów za wyniki w nauce obliczonych w oparciu o zasady 
określone w § 3 ust. 4. 

2. Osoby spełniające warunki określone w ust. 1 biorą udział w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, gdzie o uzyskaniu stypendium decydować będzie łączna liczba 
punktów za wyniki w nauce i dodatkowa punktacja, wyliczona w oparciu o zasady 
określone w § 3.  

III. Zasady wyliczania punktów za wyniki w nauce i dodatkowej punktacji  
– postępowanie kwalifikacyjne 

§ 3.  

1. Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium mają uczniowie, którzy uzyskają łącznie 
największą liczbę punktów za wyniki w nauce oraz dodatkową punktację. 

2. Punktację za wyniki w nauce ustala się w oparciu o następujące kryteria: 

1) średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 
przyznawane jest stypendium; 

2) średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych obowiązkowych 
przedmiotów o charakterze matematyczno - przyrodniczym 
i technicznym/zawodowym, ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium i wskazanych we 
wniosku o przyznanie stypendium. W przypadku wyboru przedmiotu, którego 
realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej szkoły, do której uczęszczał 
uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium 
należy uwzględnić ocenę z ostatniego roku obowiązywania tego przedmiotu oraz 
dołączyć uwierzytelnioną kopię świadectwa; 

3) wynik egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego 
etapu edukacyjnego; 
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4) osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/turniejach organizowanych na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad za ostatnie trzy lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest 
stypendium; 

5) realizację indywidualnego programu lub toku nauki w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium; 

6)  uczestnictwo w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest 
stypendium w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień 
regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych 
uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów. 

3. Dodatkową punktację ustala się w oparciu o kryteria: 

1) inne niż wymienione w ust. 2 pkt. 4 udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia 
edukacyjne, sportowe, artystyczne i pozostałe pozaszkolne przedsięwzięcia służące 
pogłębianiu wiedzy i umiejętności zdobyte lub podjęte w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium; 

2) miejsce zamieszkania, jako miernik określający utrudniony dostęp do wiedzy. 

4. Przyjmuje się następujące zasady obliczania punktów dla kryteriów wymienionych 
w ust. 2: 

1) średnia arytmetyczna z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym 
rok, na który przyznawane jest stypendium: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 16, 

b) sposób wyliczania liczby punktów za wyniki w nauce (LP): 
 

Średnia arytmetyczna z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ujętych na świadectwie z poprzedniego zakończonego 

roku nauki (ŚR): 

Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższa niż 4,40 0 

wyższa lub równa 4,40 i niższa lub równa 6,00                      

2) średnia arytmetyczna z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych 
obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno - przyrodniczym 
i technicznym/zawodowym, ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium i wskazanych we 
wniosku o przyznanie stypendium: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 10, 

b) sposób wyliczania liczby punktów za wyniki w nauce (LP): 
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Średnia arytmetyczna z ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów 

o charakterze matematyczno - przyrodniczym i technicznym/zawodowym 

i wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium (ŚR): 

Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższa niż 5,00 0 

równa 5,00  4 

równa       6 

równa       8 

równa 6,00 10 

3) wynik egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego zdawanego na koniec poprzedniego 
etapu edukacyjnego: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 12, 

b) sposób wyliczania liczby punktów za wyniki w nauce (LP): 

Liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu w VI klasie (PS): Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższa lub równa 30  0 

wyższa niż 30 i niższa lub równa 40                     

 

Wynik procentowy z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej 
z języka polskiego i historii i wiedzy o społeczeństwie) , części 
matematyczno – przyrodniczej (z matematyki, przedmiotów 

przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz z języka obcego 
nowożytnego – poziom podstawowy (WPE): 

Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższy lub równy 76 0 

wyższy niż 76 i niższy lub równy 100                       
 

lub  
 

Wynik procentowy z egzaminu gimnazjalnego z części 
matematyczno - przyrodniczej (WPC): 

Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższy lub równy 88 0 

wyższy niż 88 i niższy lub równy 100                     

- wynik procentowy z egzaminu gimnazjalnego (WPE) stanowi średnią arytmetyczną 
z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie), z matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z języka obcego nowożytnego – 
poziom podstawowy, a wynik procentowy z części matematyczno – przyrodniczej 
(WPC) stanowi średnią arytmetyczną z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fizyki i geografii, 

 

Liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-
przyrodniczej i humanistycznej (PE): 

Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższa lub równa 76 0 

wyższa niż 76 i niższa lub równy 100                      
 

lub  
 

Liczba punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego (PMP): 

Liczba punktów za wyniki w nauce 

niższa lub równa 44 0 

wyższa niż 44 i niższa lub równa 50                     
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4) osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/turniejach, organizowanych na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad za ostatnie trzy lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest 
stypendium:  

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 72, 

b) uwzględnia się osiągnięcia z maksymalnie 4 różnych konkursów/olimpiad 
i turniejów, 

c) sposób wyliczania liczby punktów za wyniki w nauce (LP): 

Osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/turniejach: Liczba punktów za wyniki w nauce 

za rok 
priorytetowy przedmiot 

konkursu/olimpiady/turnieju 
za uzyskany tytuł 

finalista 
za uzyskany tytuł 

laureata 

w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który 
przyznawane jest stypendium 

przedmiot z dziedziny 
matematyczno-przyrodniczej lub 

technicznej/zawodowej 
16 18 

inny przedmiot 14 16 

w drugim roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który 
przyznawane jest stypendium 

przedmiot z dziedziny 
matematyczno-przyrodniczej lub 

technicznej/zawodowej 
10 12 

inny przedmiot 8 10 

w trzecim roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który 
przyznawane jest stypendium 

przedmiot z dziedziny 
matematyczno-przyrodniczej lub 

technicznej/zawodowej 
7 9 

inny przedmiot 5 7 

 

Sposób wyliczenia liczby punktów za wyniki w nauce za maksymalnie 4 konkursy/olimpiady/turnieje 
zorganizowane podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

1 K/O /T - punkty za pierwszy konkurs/olimpiadę/turniej  

2 K/O /T - punkty za drugi konkurs/olimpiadę/turniej  

3 K/O /T - punkty za trzeci konkurs/olimpiadę/turniej  

4 K/O /T - punkty za czwarty konkurs/olimpiadę/turniej  

LP = 1 K/O /T + 2 K/O /T+3 K/O /T + 4 K/O /T 

5) indywidualny program lub tok nauki realizowany w roku szkolnym poprzedzającym 
rok, na który przyznawane jest stypendium: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 14,   

b) sposób wyliczania liczby punktów za wyniki w nauce (LP):  

- z przedmiotów z dziedziny matematyczno-przyrodniczej lub technicznej/zawodowej – 
14 pkt., 

- z innych przedmiotów – 10 pkt. 
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6) uczestnik zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie 
postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie 
uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, w trybie art. 160 
ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w roku 
szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 14,   

b) sposób wyliczania liczby punktów za wyniki w nauce (LP):  

- zajęcia z przedmiotów z dziedziny matematyczno-przyrodniczej lub 
technicznych/zawodowych – 14 pkt., 

- zajęcia z innych przedmiotów – 10 pkt. 

5. Przyjmuje się następujące zasady obliczania punktów dla kryteriów wymienionych 
w ust. 2: 

1) inne niż wymienione w ust. 2 pkt. 4 udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia 
edukacyjne, sportowe, artystyczne i pozostałe pozaszkolne przedsięwzięcia służące 
pogłębianiu wiedzy i umiejętności zdobyte lub podjęte w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 20, 

b) uwzględnia się  maksymalnie 20 udokumentowanych dodatkowych 
pozaszkolnych osiągnięć/przedsięwzięć, 

c) sposób wyliczania liczby punktów za dodatkowe osiągnięcia (LP):  

- inne niż wymienione w ust. 2 pkt. 4 udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia 
edukacyjne, sportowe, artystyczne i pozostałe pozaszkolne przedsięwzięcia służące 
pogłębianiu wiedzy i umiejętności zdobyte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na 
który przyznawane jest stypendium - po 1 pkt., 

2) miejsce zamieszkania, jako miernik określający utrudniony dostęp do wiedzy: 

a) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 4, 

b) sposób wyliczania liczby punktów (LP): 

Miejsce zamieszkania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz. 1031 z późn. zm.): 

Liczba 
punktów 

w gminie wiejskiej oraz w części gminy miejsko-wiejskiej poza terenem zajmowanym przez miasto 
położone w tej gminie 

4 

miasta do 25 tys. mieszkańców 2 

miasta powyżej 25 tys. mieszkańców 0 

6. Liczba punktów za wyniki w nauce wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

7. Przy jednakowej liczbie punktów pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają 
uczniowie o wyższej średniej z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, 
na który przyznawane jest stypendium, a w dalszej kolejności o wyższym wyniku 
z egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu 
edukacyjnego. 
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8. Lista stypendystów obejmie nie więcej niż 400 uczniów, którzy spełnią warunki 
określone w § 2 ust. 1 i którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów, obliczonych 
w oparciu o zasady określone w ust. 4 i 5. 

9. Pozostałe osoby, które spełnią warunki określone w § 2 ust. 1 i które ze względu na 
limit środków, jakimi dysponuje Województwo Lubelskie na wypłatę stypendiów nie 
otrzymają stypendium umieszcza się na liście rezerwowej. 

IV. Procedura przyznawania stypendium  

§ 4.  

1. Procedurę w sprawie o przyznanie stypendium wszczyna się na wniosek o przyznanie 
stypendium stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, zwany dalej wnioskiem, złożony 
w terminie od ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium do dnia 16 września 
danego roku kalendarzowego. 

2. Z wnioskiem może wystąpić: 

1) szkoła, do której uczęszcza uczeń; 

2) pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. 
3. Wniosek o przyznanie stypendium pobrany ze strony internetowej www.lubelskie.pl  

lub dostępny w Urzędzie Marszałkowskim, w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu 
należy wypełnić elektronicznie (na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym) i złożyć 
w wersji papierowej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy). 

4.  Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

1) elektroniczną wersję wniosku (na płycie CD/DVD) przygotowaną na elektronicznym 
formularzu zgodnym ze wzorem opublikowanym na stronie www.lubelskie.pl oraz 
zgodną z wersją papierową; 

2) uwierzytelnioną kopię świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym 
rok, na który przyznawane jest stypendium; 

3) uwierzytelnioną kopię wyników egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, 
stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej; 

4) uwierzytelnione kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych 
tytułach laureata lub finalisty w konkursach/olimpiadach/turniejach 
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; 

5) uwierzytelnioną kopię zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 
udzielonego na postawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (w przypadku, jeśli brak 
informacji na świadectwie); 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2350

http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/


 

STRONA 9 Z 12 

6) zaświadczenie lub jego uwierzytelnioną kopię wydane przez organizatora zajęć 
przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień 
regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych 
uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, w trybie art. 160 ust. 1a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

5. W celu uzyskania premii punktowej dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty lub 
uwierzytelnione ich kopie, potwierdzające udział, termin i uzyskane wyniki w innych 
pozaszkolnych  formach pogłębiania lub sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 
w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium. 

6. W przypadku braku dokumentów potwierdzających wskazane przez wnioskodawcę 
inne pozaszkolne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i pozostałe 
pozaszkolne przedsięwzięcia służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności zdobyte lub 
podjęte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium, 
nie są naliczane za nie punkty; nie wzywa się do uzupełnienia wniosku w przypadku ich 
braku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów. 

7. Za uwierzytelnioną kopię należy rozumieć kopię dokumentu poświadczoną na każdej 
stronie za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego 
przez Dyrektora do tej czynności pracownika szkoły i dodatkowo opatrzoną imienną 
pieczęcią osoby uwierzytelniającej. 

8. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Departament Kultury, Edukacji i Sportu - Lubelski program pomocy stypendialnej 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" osobiście lub przez pocztę. 
W lewym górnym rogu koperty konieczne jest umieszczenie imienia i nazwiska oraz 
danych adresowych ucznia, dla którego składany jest wniosek o przyznanie 
stypendium. 

9. W przypadku stwierdzenia konieczności złożenia uzupełnienia dokumentacji w trakcie 
naboru wniosków lub później na wezwanie Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu, kopertę wraz z uzupełnieniem należy opisać zgodnie z ust. 8 dodatkowo 
dopisując wyraz „UZUPEŁNIENIE”. 

10. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, ul. Lubomelska 1- 3, 20-072 Lublin (pokój 128) lub przez pocztę na adres 
siedziby urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4,  
20-074 Lublin. 

11. W przypadku przekazania wniosku przez pocztę o jego uwzględnieniu decyduje data 
stempla pocztowego. 

12. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 5.  

1. Złożone w ramach naboru wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym 
i merytorycznym. 
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2. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w złożonym wniosku Dyrektor 
Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu przesyła pocztą elektroniczną na adres e-
mailowy Wnioskodawcy, a w przypadku braku na adres e-mailowy szkoły, wykaz tych 
braków. Braki zostaną uzupełnione jedynie wówczas, jeżeli Wnioskodawca potwierdzi 
fakt otrzymania informacji e-mailowej i w terminie do 7 dni roboczych od daty 
otrzymania informacji o stwierdzonych brakach, prześle informacje umożliwiające 
dokonanie zmiany i/lub dostarczy brakujące dokumenty. 

3. Niedokonanie uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku o przyznanie 
stypendium bez rozpoznania. 

4. Poprawne pod względem formalnym wnioski oceniane są co do spełnienia przez 
uczniów ubiegających się o stypendium warunków określonych w § 2 ust.1 oraz 
naliczana jest punktacja za wyniki w nauce i dodatkowa punktacja. 

5. Ocena, o której mowa w ust. 4 jest podstawą do ustalenia listy wniosków negatywnie 
ocenionych pod względem spełnienia przez uczniów ubiegających się o stypendium 
warunków określonych w § 2 ust.1, listy stypendystów oraz listy rezerwowej. 

§ 6.  

1. Decyzje w sprawie o przyznanie stypendium w ramach Lubelskiego programu pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015 wydaje się w terminie 
30 dni od dnia ustalenia listy wniosków negatywnie ocenionych pod względem 
spełnienia przez uczniów ubiegających się o stypendium warunków określonych w § 2 
ust.1, listy stypendystów oraz listy rezerwowej. 

2. Wraz z decyzją w sprawie przyznania stypendium uczeń otrzymuje kserokopię założeń 
do indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego celem przygotowania i przekazania do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji, indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (załącznik nr 2 
do regulaminu), tj. sformułowania szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego, który 
uczeń zamierza osiągnąć w roku szkolnym; wskazania rezultatów, jakie zamierza 
uzyskać uczeń realizując szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego; wskazania działań, 
które zamierza podjąć uczeń w kierunku osiągnięcia rezultatów; wskazania oraz 
uzasadnienia planowanych do poniesienia wydatków na cele edukacyjne i wskazania 
opiekuna dydaktycznego.  

3. W przypadku, gdy liczba przyznanych stypendiów jest mniejsza od liczby możliwych do 
przyznania stypendiów, Zarząd Województwa Lubelskiego może wyznaczyć dodatkowy 
termin składania wniosków o przyznanie stypendium, obniżając do 50% warunek, 
o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6. 

V. Obowiązki opiekuna dydaktycznego stypendysty 

§ 7.  

1. W trakcie otrzymywania stypendium stypendysta wspierany jest przez Opiekuna 
dydaktycznego.  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 2350



 

STRONA 11 Z 12 

2. Opiekunem dydaktycznym stypendysty może zostać nauczyciel, pedagog szkolny, 
doradca zawodowy zatrudniony w szkole ucznia, którego deklaracja opieki nad 
stypendystą, stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu, zostanie złożona wraz 
z indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego ucznia.  

3. Opiekun dydaktyczny stypendysty odpowiedzialny jest za: pomoc w przygotowaniu 
i realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty; wsparcie ucznia 
w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne bezpośrednio związane z realizacją 
indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia; monitorowanie osiągnięć 
edukacyjnych stypendysty; przygotowanie sprawozdań semestralnych we wskazanych 
terminach. 

4. Opiekun dydaktyczny wykonuje obowiązki, o których mowa w ust. 3 poza swoimi 
zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi wynikającymi z organizacji 
pracy szkoły, określonymi w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

5.  W przypadku niewywiązywania się ze sprawowania opieki dydaktycznej przez 
Opiekuna dydaktycznego stypendysty, rodzic/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni 
uczeń ma prawo wnioskować o zmianę opiekuna. 

6. Opiekun dydaktyczny stypendysty może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż pięciu 
stypendystów. 

VI. Obowiązek sprawozdawczy 

§ 8.  

1. Stypendysta jest zobowiązany do realizacji przedłożonego indywidualnego planu 
rozwoju edukacyjnego. 

2. Stypendysta lub w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzic/opiekun prawny 
zobowiązany jest do złożenia sprawozdania semestralnego (załącznik nr 4) z realizacji 
przedłożonego planu rozwoju edukacyjnego w miesiącach wrzesień – grudzień 
w terminie do dnia 31 stycznia danego roku. 

3. Stypendysta lub w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzic/opiekun prawny 
zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego (załącznik nr 4) z realizacji 
przedłożonego planu rozwoju edukacyjnego w miesiącach styczeń – maj w terminie do 
dnia 15 maja danego roku. 

VII. Procedura wypłacania stypendium 

§ 9.  

1. Stypendia wypłacane są przez 2 semestry szkolne, za okres od września do czerwca, 
w formie świadczenia pieniężnego. 

2. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium wynosi 400,00 zł brutto. 

3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

4. Pierwsza rata stypendium wypłacona zostanie po złożeniu indywidualnego planu 
rozwoju edukacyjnego. 
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5. W przypadku niewypłacenia stypendium za dany miesiąc, wyrównanie zaległości 
następuje w pierwszym możliwym terminie wypłaty kolejnej raty stypendium. 

6. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy. 

7. Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium w semestrze letnim jest złożenie 
sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 2 wraz z informacją, że uczeń realizuje 
założony cel edukacyjny. 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 10.  

1. W przypadku, gdy stypendysta w trakcie otrzymywania stypendium zmieni szkołę, 
stypendysta, rodzic/opiekun prawny, opiekun zobowiązany jest do złożenia w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia nauki w nowej szkole oświadczenia 
dotyczącego zmiany oraz wskazania nowego opiekuna dydaktycznego. 

2. Stypendysta, rodzic/opiekun prawny, opiekun dydaktyczny stypendysty lub szkoła, do 
której uczęszcza stypendysta ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Zarząd 
Województwa Lubelskiego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do 
otrzymywania stypendium. 

3. W przypadku, gdy stypendysta zrezygnuje ze stypendium, utraci prawo do 
otrzymywania stypendium, nie wypełni warunku określonego w § 9 ust. 7 środki 
przeznaczone na dalszą wypłatę stypendium pomniejszone o kwotę wypłaconą 
uczniowi przed wykluczeniem, przyznawane są kolejnej osobie pozostającej na 
najwyższym miejscu listy rezerwowej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH „LUBELSKIEGO PROGRAMU 

POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015"

Kod pocztowy

Adres email

obok, proszę wpisać jaki

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych 2013 - 2015” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

2013-03-26

Telefon

Poczta

Adres poczty elektronicznej

Nazwa szkoły

Ulica/ Nr domu/ Nr lokalu lub Miejscowość/Nr domu

Kod pocztowy

Typ szkoły (lista rozwijana)

Uczeń, ubiegający się o stypendium: …………………………… 

I - I. Dane szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium w roku otrzymywania stypendium

Data wypełnienia wniosku:

Data rejestracji wniosku:

Adres zamieszkania

Województwo

Fax

Gmina

Imię Nazwisko

PESEL Miejsce urodzenia

Telefon komórkowy

……………………………

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

Nr sprawy:

I -
 II

. D
an

e
 u

cz
n

ia

Ulica/ Nr domu/ Nr lokalu lub Miejscowość/Nr domu

np. Lubomelska 1/3; Garbów 133

Poczta (miejscowość)

Powiat Telefon stacjonarny

Urząd Skarbowy właściwy dla odbiorcy stypendium (nazwa, adres)

klasa

I -
 I.

 D
an

e 
sz

ko
ły
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## ##

3. wynik egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego

(lista rozwijana)

0

0

Czy uczeń ubiegający się o stypendium jest pełnoletni?

Nr rachunku bankowego

Nazwa banku

I -
 V

. 
In

fo
rm

ac
ja

 o
 r

ac
h

u
n

ku
 b

an
ko

w
ym

, n
a 

kt
ó

ry
 z

o
st

an
ie

 p
rz

el
an

e 
st

yp
en

d
iu

m

(lista rozwijana)

2. roczne oceny 

klasyfikacyjne z 3 

dowolnie wybranych 

obowiązkowych 

przedmiotów o 

charakterze matemat.- 

przyrod. i technicznym, 

ujęte na świadectwie 

wydanym w roku 

szkolnym 

poprzedzającym rok, na 

który przyznawane jest 

stypendium

PESEL

Poczta (miejscowość)

II. Wyniki w nauce - kryteria oceny oraz naliczona punktacja 

Telefon

Ulica/ Nr domu/ Nr lokalu

lub

Miejscowość/Nr lokalu

(lista rozwijana)

Ulica/ Nr domu/ Nr lokalu lub Miejscowość/Nr domu

np. Lubomelska 1/3; Garbów 133

Kod pocztowy

Imię Nazwisko

0

I -
 IV

. D
an

e 
o

so
b

y 
re

p
re

ze
n

tu
ją

ce
j 

n
ie

p
eł

n
o

le
tn

ie
go

 u
cz

n
ia

1. średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

przyznawane jest stypendium

0

Czy adres do korespondencji jest inny niż zamieszkania?

Kod pocztowy Poczta

I -
 II

I.
 A

d
re

s 
d

o
 

ko
re

sp
o

n
d

en
cj

i Tak Nie

Tak Nie
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Średni miesięczny dochód członków mojej rodziny, której  członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, uzyskany w roku ....................., obliczony zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przeliczeniu na osobę, nie przekracza dwukrotności 

kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w w/w ustawie tj. 1246 zł.

In
fo

rm
ac

ja
 o

 s
p

eł
n

ia
n

iu
 k

ry
te

ri
ó

w
 i 

n
al

ic
zo

n
ej

 

p
u

n
kt

ac
ji

 ---proszę wybrać rok---

 ---proszę wybrać przedmiot priorytetowy---

 ---proszę wybrać osiągnięcie---

 ---proszę wybrać rok---

 ---proszę wybrać przedmiot priorytetowy---

 ---proszę wybrać osiągnięcie---

b)

c)

 ---proszę wybrać osiągnięcie---

a) 0

0

0

4. osiągnięcia w konkursach/olimpiadach/turniejach, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w 

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

organizatora stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty za ostatnie trzy lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest 

stypendium

 ---proszę wybrać rok---

 ---proszę wybrać przedmiot priorytetowy---

 ---proszę wybrać osiągnięcie---

0 0

0

6. uczestnik zajęć przewidzianych tokiem 

studiów organizowanych na podstawie 

postanowień regulaminu studiów w roku 

szkolnym poprzedzającym rok, na który 

przyznawane jest stypendium

zaznaczyć jeśli dotyczy przedmiotu/ów

o charakterze matem.-przyrod.

zaznaczyć jeśli dotyczy innego przedmiotu

/innych przedmiotów

5. indywidualny program lub tok nauki w roku 

szkolnym poprzedzającym rok, na który 

przyznawane jest stypendium

zaznaczyć jeśli dotyczy przedmiotu/ów

o charakterze matem.-przyrod.

zaznaczyć jeśli dotyczy innego przedmiotu

/innych przedmiotów

d)

1. inne udokumentowane pozaszkolne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i pozostałe pozaszkolne przedsięwzięcia służące pogłębianiu wiedzy i 

umiejętności zdobyte lub podjęte w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium na podstawie Wykazu pozaszkolnych osiągnięć (...) 

opisanych w pkt. 3 Założeń do IPRE.

0
2. Miejsce 

zamieszkania

 (lista rozwijana)*

Średni miesięczny dochód członków mojej rodziny uzyskany w roku ..................., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przeliczeniu na osobę, nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania 

świadczeń rodzinnych określonej w w/w ustawie tj. kwoty 1078 zł.

0

0

Liczba innych udokumentowanych pozaszkolnych osiągnięć edukacyjnych, sportowych, artystycznych i pozostałych 

pozaszkolnych przedsięwzięć służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności zdobytych lub podjętych w roku szkolnym 

poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium.

 ---proszę wybrać rok---

 ---proszę wybrać przedmiot priorytetowy---

III. Dodatkowa punktacja :

Sy
tu

ac
ja

 s
p

o
łe

cz
n

o
 -

 e
ko

n
o

m
.

Tak

Tak
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L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pełna nazwa konkursu/olimpiady/

zawodów/kursu/projektu itp.
Krótki opis -zdobyty tytuł/miejsce/nagroda, nabyte umiejętności lub wiedza

1.         Kierunek planowanego rozwoju edukacyjnego ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium, w roku szkolnym, na który 

przyznawane jest stypendium (lista rozwijana)

IV. Założenia do indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia i rekomendacja Dyrektora

2.         Uzdolnienia i zainteresowania ucznia, w szczególności zgodne z wybranym kierunkiem rozwoju edukacyjnego

3. Wykaz pozaszkolnych osiągnięć edukacyjnych, sportowych, artystycznych i pozostałych pozaszkolnych przedsięwzięć służących pogłębianiu 

wiedzy i umiejętności zdobytych lub podjętych w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium niewymienionych w 

części II. pkt. 4 wniosku (na podstawie załączonych do wniosku oryginałów dokumentów lub uwierzytelnionych ich kopii, potwierdzających udział, 

termin i uzyskane wyniki w innych pozaszkolnych  formach pogłębiania lub sprawdzania wiedzy i umiejętności)
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15

16

17

18

19

20

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem, który złożył uczeń/który złożyła uczennica: 

............................................. i popieram jego/jej starania o przyznanie stypendium w ramach ''Lubelskiego programu pomocy 

stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 - 2015''.

4. Wstępne plany i zamierzenia związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności ucznia w roku szkolnym 

poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek, zgodne z wybranym przez niego kierunkiem rozwoju edukacyjnego

………………………………………………

(miejscowość, data)

………………………..……………………………………

(czytelny podpis ucznia)

………………………….…………………..…………………..……………………………………

(podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)

…………..……………...…………….…………...……………………..……………………………………

(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica /opiekuna prawnego)

Rekomendacja Dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium: 
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I.

II.

III.

IV.

V.

V
. O

św
ia

d
cz

e
n

ia

…………………………………………………...……….……………………………...…………………………………………..

data i podpis pełnoletniego kandydata lub jednego z rodziców lub opiekuna prawnego

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i składam je pod rygorem 

odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej www.lubelskie.pl mojego imienia i 

nazwiska/imienia i nazwiska mojego dziecka wraz z danymi szkoły, wskazanej we wniosku oraz wyników 

ostatecznej punktacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z realizacją "Lubelskiego 

programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015" oraz zbieranych do 

Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego w celu monitoringu i ewaluacji projektu systemowego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Lubelskiego, 20-074 

Lublin, ul. Spokojna 4 oraz w przypadku uzyskania wsparcia również Instytucja Zarządzająca dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4;

2) moje dane osobowe lub/i dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia i obsługi Projektu;

3) moje dane osobowe lub/i dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom 

w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych lub/i danych mojego dziecka i ich poprawiania.

Oświadczam, że średni miesięczny dochód członków mojej rodziny, której  członkiem jest/nie jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, uzyskany w roku 2012, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 

w przeliczeniu na osobę,  nie przekracza dwukrotności/przekracza dwukrotność kwoty uprawniającej do 

uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w w/w ustawie tj. kwoty 1078 zł/1246 zł.

W związku z ubieganiem się o przyznanie stypendium współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach projektu Lubelski program pomocy stypendialnej dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015 oświadczam, że w przypadku otrzymania stypendium w 

ramach powyższego projektu ……………………………  nie będzie pobierać innego stypendium finansowanego z 

funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

Ponadto oświadczam, że w przypadku otrzymania stypendium w ramach powyższego projektu, 

……………………………  nie będzie finansował/a lub przedstawiał/a jako sfinansowane z innych środków 

krajowych lub ze środków Unii Europejskiej wydatków poniesionych z tego stypendium i ujętych w 

sprawozdaniu z realizacji IPRE składanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie, 

których zadeklarowałem (-am) dochody jestem zobowiązany (-a) przechowywać przez okres 5 lat.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH „LUBELSKIEGO PROGRAMU 

POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015" 

LUBELSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015 

 
 

 

PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

 
  

 ...................................................... 
/miejscowość, data/ 

 
Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia 

wypełnia pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny we współpracy z opiekunem dydaktycznym stypendysty   
 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
/imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa/ 

 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
/adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu/ 

 
1. Informacje o nauczycielu – opiekunie stypendysty 

 

1)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/imię (imiona) i nazwisko/ 

2)  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/kwalifikacje przedmiotowe/ 

3)  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/telefon/e-mail/ 

 
 

2. Szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego, który uczeń zamierza osiągnąć w roku szkolnym ................ 
(dotyczy rozwoju wiedzy i umiejętności wyłącznie w ramach wybranego przez ucznia w pkt. 1 założeń 
do indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, kierunku rozwoju):  
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Strona 2 z 3 

 

 
3. Rezultaty jakie zamierza uzyskać uczeń realizując szczegółowy cel rozwoju edukacyjnego, o którym 

mowa w pkt. 2, np. udział w konkursie przedmiotowym, olimpiadzie lub turnieju (ze wskazaniem 
konkretnej nazwy), wykonanie pracy lub projektu o charakterze badawczym, przygotowanie prezentacji 
w formie referatu, publikacji, wystawy, stworzenie programu komputerowego, uzyskanie certyfikatu (z 
podaniem zakresu tematycznego),  itp. 

 

L.p. Rezultaty 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 
4. Działania, które zamierza podjąć uczeń w kierunku osiągnięcia rezultatów, o których mowa w pkt. 3 np. 

zajęcia na bardziej zaawansowanym poziomie i bardziej zróżnicowane, kształcenie 
zindywidualizowane, udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (ze wskazaniem konkretnej 
nazwy), uczestnictwo w obozach naukowych, seminariach, konferencjach, uczęszczanie na kursy 
i szkolenia, kontakty z autorytetami naukowymi itp. Rola opiekuna dydaktycznego to działania, które 
nauczyciel podejmie w celu pomocy uczniowi np. koordynowanie działań ucznia, motywowanie ucznia 
oraz aktywna pomoc w poszukiwaniu źródeł wiedzy, monitoring działań ucznia. 

 

L.p. Działania ucznia Rola opiekuna dydaktycznego 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   
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5. Plan wydatków (szacunkowy) związanych z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego 
szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego.  

L.p. Rodzaj wydatku 
Przewidywany 

koszt 
Uzasadnienie wydatku 

1) 
 
 
 

  

2) 
 
 
 

  

3) 
 
 
 

  

4) 
 
 
 

  

5) 
 
 
 

  

inne 
 
 
 

  

Planowane koszty razem: 
  

 

Wydatki w ramach stypendium powinny być ponoszone z zachowaniem zasad celowości, efektywności 

i gospodarności. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 
/czytelny podpis nauczyciela – opiekuna stypendysty/ 

 

 

………………………………………………………………… 
/czytelny podpis ucznia/ 

 

 
 
 
 

………………………………………………………………… 
/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH „LUBELSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW 

SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015”

Deklaracja opieki nad stypendystą w ramach

 "Lubelskiego  programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 - 2015” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Imię Nazwisko

NIP PESEL

D
an

e 
o

p
ie

ku
n

a 
d

yd
a

kt
yc

zn
eg

o
 u

cz
n

ia

Ulica/ Nr domu/ Nr lokalu

lub

Miejscowość/Nr domu

Ulica/ Nr domu/ Nr lokalu

lub

Miejscowość/Nr domu

Kod pocztowy Poczta

Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres 

zamieszkania)

Telefon kontaktowyGmina

Powiat Adres poczty elektronicznej

Urząd Skarbowy właściwy dla opiekuna dydaktycznego (nazwa, adres)

Niniejszym oświadczam, że podejmuję się opieki dydaktycznej w roku szkolnym: 20……..…/20……..…. nad uczniem/uczennicą:

…………………………………………………...…………. …………………………………………..

data i podpis nauczyciela/doradcy zawodowego/pedagoga szkolnego

nazwisko ucznia/uczennicy

…………………………………………………...…………. …………………………………………..

data i podpis nauczyciela/doradcy zawodowego/pedagoga szkolnego

Kwalifikacje przedmiotowe lub inne kwalifikacje opiekuna dydaktycznego uprawniające do sprawowania opieki dydaktycznej
(jeśli kwalifikacje przedmiotowe nauczyciela są niezgodne z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia należy uzasadnić w jaki sposób inne

kwalifikacje nauczyciela pomogą w realizacji IPRE):

Opieka ta polegać będzie w szczególności na:

• pomocy w realizacji IPRE i sprawowaniu nadzoru merytorycznego,

• wsparciu ucznia w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne, 

• monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

imię ucznia/uczennicy

Zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz.926 z późn. zm.) wszystkie dane 

dotyczące opiekunów dydaktycznych będą zbierane, przechowywane i chronione oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach 

związanych z realizacją "Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015".

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

- moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z 

monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

- wyrażam zgodę na udział w projekcie oraz przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z realizacją "Lubelskiego programu 

pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015".
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH „LUBELSKIEGO PROGRAMU POMOCY 

STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015" 

LUBELSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2013-2015 

  

 

PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

 
 
 
 

 
.................................................................... 

/miejscowość, data/ 

 
Sprawozdanie semestralne/końcowe1

 
wypełnia pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny we współpracy z opiekunem dydaktycznym stypendysty 

sprawozdanie semestralne za semestr zimowy roku szkolnego …………… 

sprawozdanie końcowe za rok szkolny …………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
/imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa/ 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
/adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu/ 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
/imię i nazwisko opiekuna dydaktycznego stypendysty/ 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
/nr telefonu do kontaktu/ 
 
 

1. Informacja o realizacji/zaniechaniu realizacji (w sprawozdaniu semestralnym) 
/zrealizowaniu/niezrealizowaniu (w sprawozdaniu końcowym) szczegółowego celu rozwoju 
edukacyjnego, który został wskazany w pkt. 2 indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 
ucznia:  
 

 
 
 
 

 
2. Wskazanie czy konkretne rezultaty określone w pkt. 3 indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego ucznia zostały osiągnięte: 
 

L.p. 
Rezultaty z indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego ucznia 
Osiągnięty/ w trakcie /nieosiągnięty 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   
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3. Efekty podjętych działań wskazanych w pkt. 4 indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 
ucznia, które zamierzał podjąć uczeń w kierunku osiągnięcia rezultatów. 
 

L.p. 
Działania z indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego ucznia 

Efekty działań (czy 
podjęte w terminie, 

jakie przyniosły skutki 
i rezultaty) 

Działania podjęte 
przez nauczyciela - 

opiekuna stypendysty 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 
4. Wydatki związane z realizacją działań podejmowanych w ramach założonego 

szczegółowego celu rozwoju edukacyjnego. 
 

Wydatki, określone w IPRE lub 
inne zgodne ze wskazanym 

kierunkiem edukacyjnym 
Kwota wydatku 

Uzasadnienie nieplanowanych  wydatków, 
nieujętych w IPRE 

   

   

   

   

   

   

Wydatki razem:   

 
Wydatki w ramach stypendium powinny być ponoszone z zachowaniem zasad celowości, 
efektywności i gospodarności. 
 

 

 

………………………………………………………………… 

/czytelny podpis nauczyciela – opiekuna stypendysty/ 

 

………………………………………………………………… 

/czytelny podpis ucznia/ 

 

 

 

………………………………………………………………… 

/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia/ 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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