Ujednolicony tekst Uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego
2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach
„Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół
zkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 561 oraz z 2013
r. poz. 1085)
Uchwała Nr XV/190/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania
przekazywani stypendiów
w
ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”
Na podstawie art. 18 pkt. 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.
(D U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy oraz z dnia 7 września 1991 o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego
uchwala,
co następuje:
§1
Uchwala się regulamin Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych określający zasady, warunki i tryb
przyznawania oraz wypłacania stypendiów.
§2
1. Program pomocy stypendialnej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007- 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
2. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu
budż
Samorządu Województwa Opolskiego.

§3
Stypendia przyznawane są uczniom szkół, o których mowa w §1, szczególnie uzdolnionym, między
innymi
nnymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których niekorzystna
sytuacja materialna stanowii barierę w rozwoju edukacyjnym.
§4
1. Minimalna kwota stypendium wynosi 250,00 zł miesięcznie.
2. Maksymalna kwota stypendium może być zmieniona, zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
3. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§5
1. Stypendia są przekazywane na cele edukacyjne, w formie finansowej, płatne na podstawie Umowy
przekazania stypendium na dany rok szkolny oraz stosownego oświadczenia, o którym mowa w §9,
przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, w
przypadku ucznia niepełnoletniego.
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2. Wzór umowy wraz z załącznikami określa Zarząd Województwa Opolskiego.
3. Stypendia mogą być wykorzystane w szczególności, na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
3) przygotowania ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
4) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
5) zakupu słowników, podręczników i przyborów szkolnych,
6) związanych z transportem do i ze szkoły, środkami komunikacji zbiorowej,
7) innych kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkole oraz rozwojem
8) edukacyjnym ucznia.

§6
1. Stypendia mogą otrzymywać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria obowiązkowe:

1) podejmują naukę/uczą się w publicznej/niepublicznej szkole gimnazjalnej
lub ponadgimnazjalnej,
2) podejmują naukę/uczą się w szkole województwa opolskiego lub podejmują naukę/uczą
się w szkole
kole innego województwa posiadając jednocześnie stałe zameldowanie na
terenie województwa opolskiego,
3) uzyskali w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który
wnioskowane jest stypendium, średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż
4,80 oraz średnią
z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-technicznomatematyczno
przyrodniczych nie niższą niż 4,60 (z matematyki, fizyki, biologii, geografii, ekonomii,
technicznych przedmiotów zawodowych itp.),
4) podlegają opiece nauczyciela, którego zadaniem
zada m jest m.in. opieka dydaktyczna nad
uczniem, pomoc w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz monitorowanie
jego osiągnięć w tym zakresie,
5) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, to jest o dochodzie
rodziny w roku bezpośrednio
bezpośrednio poprzedzającym rok składania wniosku w przeliczeniu
na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż dwukrotność kwoty
uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5
ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969,
z późn. zm.); w przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się
utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu
obowiązujący w okresie naboru przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany
do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z
późn. zm.)
2. Dodatkowe kryterium:

1) uczniowie zdobyli w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który
wnioskowane jest stypendium, tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego,
turnieju na szczeblu wojewódzkim – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., nr 13, poz. 125), w
szczególności przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
matematyczno przyrodniczych i technicznych, zajmując
miejsca od 1 do 10;
2) uczniowie zdobyli w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który
wnioskowane jest stypendium, tytuł laureata w ogólnopolskim lub międzynarodowym
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konkursie innym niż wymieniony w ust. 1 pkt. 1 zajmując miejsce od 1 do 20,
20 w
przypadku gdy organizator konkursu lub olimpiady nie przyznawał miejsc, do wniosku
dołącza się stosowne oświadczenie, wydane przez instytucję organizującą konkurs;
3) uczniowie w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na który
wnioskowane jest stypendium w zewnętrznym sprawdzianie kończącym szkołę
podstawową uzyskali co najmniej 90% możliwych punktów lub w egzaminie
gimnazjalnym w części humanistycznej uzyskali co najmniej 90% punktów (łącznie z
zestawu z języka polskiego oraz historii i wosu),
wosu), w części matematyczno-przyrodniczej
matematyczno
co najmniej 80% możliwych punktów (łącznie z zestawu z matematyki oraz przedmiotów
przyrodniczych),
a w części z języka obcego co najmniej 90% w przypadku poziomu
podstawowego lub 60% w przypadku poziomu rozszerzonego,
4) uczniowie osiągnęli w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny, na
który wnioskowane jest stypendium inne znaczące sukcesy naukowe, które
wnioskodawca potrafi udokumentować”.
§7
1. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję
komisję kwalifikacyjną oraz ustala zasady jej działania.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w §6 jest większa niż kwota
stypendiów do rozdysponowania, priorytetowo będą traktowani uczniowie, którzy:

1) mają najniższe dochody,
2)

3.
4.
5.
6.

mają znaczącee osiągnięcia, między innymi w zakresie przedmiotów matematycznych,
przyrodniczych
rzyrodniczych i technicznych, tj. byli laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych,
turniejów co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
3) pochodzą z obszarów wiejskich,
4) legitymują się orzeczeniem
orzeczen
o niepełnosprawności.
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały.
(uchylony)
Wyłonienie stypendystów przewidziane jest na czwarty kwartał roku składania wniosków
o przyznanie stypendium.
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Samorządu
Województwa Opolskiego, www.opolskie.pl.
www.
.pl. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
stypendialnego, uczniom lub, w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni, rodzicom, opiekunom
op
prawnym, zostaną listownie przesłane Umowy przekazywania stypendium na dany rok szkolny.

§8
1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według określonego wzoru; wzór wniosku
o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określa Zarząd Województwa Opolskiego,

2) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie danych osobowych,
3) podpisanie oświadczeniu o nie ubieganiu
ubieganiu się o stypendium w ramach Poddziałania 9.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2007 2013 na terenie innego województwa (z
wyłączeniem uczniów mających stałe zameldowanie w województwie opolskim
i uczących się w szkole z województwa opolskiego).
2. Wnioski
ski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni, od daty wezwania wnioskodawcy
do uzupełnienia dokumentów, w przypadku braku uzupełnienia wniosku ww. terminie, wnioski
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. (uchylony)
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§9
Warunkiem wypłaty przyznanego
znanego stypendium jest:
1)
2)

podpisanie
odpisanie Umowy przekazywania stypendium, wraz z załącznikami, na dany rok szkolny przez
ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni,
złożenie
łożenie przez ucznia, rodzica lub opiekuna prawego, w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni,
pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

§10
1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń otrzymujący stypendium:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przestał spełniać kryteria dotyczące miejsca zamieszkania/ nauki,
2. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w ciągu 7 dni zobowiązany jest do powiadomienia
o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 1. pkt. 1 i 2
3. W przypadku wypłacenia
ia stypendium po terminie wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1,
stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych transz stypendium, na wskazane konto.

§11
W przypadku zaprzestania wypłaty stypendium uczniowi z powodów określonych w §10 ust. 1,
kwota za pozostałe miesiące zostanie przyznana kolejnej osobie na liście rezerwowej, spełniającej
kryteria, która z powodu ograniczonych środków finansowych do tej pory nie otrzymywała
stypendium.
§12
1. Stypendysta zobowiązany jest do składania sprawozdań semestralnych zawierających ogólne
zestawienie wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia
oraz
realizacją ścieżki rozwoju edukacyjnego. Pierwsze sprawozdanie, wraz z potwierdzeniem
o tym,
że stypendysta
sta jest uczniem kolejnego, programowo wyższego semestru, składane jest
do końca lutego, drugie do końca czerwca roku szkolnego, w którym wypłacane jest stypendium.
2. W przypadku gdy uczeń nie złoży sprawozdania semestralnego w terminie określonym w ust. 1,
zostanie zaprzestana wypłata stypendium.
3. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2, wypłata stypendium zostanie wznowiona
po przedłożeniu sprawozdania, nie później jednak niż do końca września roku, w którym zostaje
wypłacone stypendium.
4. Nie ma konieczności rozliczania otrzymanego stypendium w formie faktur lub innych dokumentów
księgowych.

§13
1. Obsługę programu stypendialnego realizuje Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
2. Departament Edukacji i Rynku Pracy w szczególności odpowiedzialny jest za rekrutację stypendystów,
rozliczanie otrzymywanych środków finansowych, sporządzanie comiesięcznych list wypłat,
przygotowanie sprawozdań i przechowywanie dokumentacji związanej z programem.
rogramem.

§14
1. Wnioski o przyznanie stypendium może składać:
1) dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona,
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2) uczeń, rodzic lub opiekun prawny, w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni.
2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentami wymienionymi w §8 ust. 1, należy składać w
zamkniętych kopertach, w trybie i terminie ustalonym przez Zarząd Województwa Opolskiego, po
ukazaniu się stosownego ogłoszenia.

§15
W przypadku wypłacenia stypendium osobie nieuprawnionej, stypendysta zobowiązany jest do
zwrotu otrzymanych rat stypendium na wskazane konto.
§16
Niniejsza uchwała obowiązuje dla naborów wniosków stypendialnych, począwszy od naboru na rok
szkolny 2012/2013.
§17
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§18
Traci moc Uchwałaa Nr XXIX/310/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie
prawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach
„Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
uzdo
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009r. Nr 28 poz. 476 z późn.
zm.)
§19
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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