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Szanowni Państwo, wadi wianoniińki =

uprzejmie informuję że rozpoczęła się Ill edycja projektu pn. "Lubuskie Talenty - Program Stypendialny".
W załączeniu przesyłam pismo Pana Łukasza Poryckiego Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, dotyczące
zasad przyznawania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV
liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego.
Proszę o zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej.

Poniżej załączam Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół
podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023:

https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/105/pliki/regulamin_20222023.pdf

Z poważaniem
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Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013
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Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego
Lukasz Porycki

Lubuskie

Zielona Góra, 08 września 2022 r.

DS.VIII.052.38.2022

Panie, Panowie
Starostowie Powiatów,
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Miast, Miast i Gmin
oraz Gmin
w województwie lubuskim

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpocząłIll edycję

projektu pn. „Lubuskie Talenty — Program Stypendialny” współfinasowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego — Lubuskie 2020. Celem projektu jest podwyższenie potencjału

edukacyjnego 263 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących

(klasy |-IV) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie

stypendialne udzielane w roku szkolnym 2022/2023.

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 03 do 14 października 2022 r.

Projekt obejmie wsparciem 263 uczniów (108 SP i 155 LO), którzy zrealizują Indywidualny

Plan Rozwoju Edukacyjnego. Wnioski należy przygotować w systemie informatycznym

Generator wniosków. Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece

dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela lub pedagoga zatrudnionego w szkole, do której

uczęszczają. W trakcie trwania projektu uczniom przyznawane będą stypendia na rok

szkolny 2022/2023 w wys. 6 000,00 zł (uczeń SP) oraz 8 000,00 zł (uczeń LO).

W związku z powyższym bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji

o rozpoczynającejsię Ill edycji projektu. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Z póważanićIfo -

Łukasz Porycki
Wicemarszałek Województwa

Lubuskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego

Funduszę
ul.Podgórna 7 4 Europejskie Rzeczpospolita z kj Unia Europejska

65-057 Zielona Góra nopage, NRA 7050 = toon diwy
tel. +48/68/45 65 210, fax +48/68 32550 62
www.lubushie.pl



Załącznik do pisma nr DS.VIII.052.38.2022

Program stypendialny pn. „Lubuskie Talenty — Program Stypendialny”
realizować będzie Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Kto może skorzystać z programu stypendialnego pn. „Lubuskie Talenty —

Program Stypendialny”?

Uczniowie szczególnie uzdolnieni klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas |-IV

liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2022/2023 w
zakresie przedmiotów matematyczno — przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze, do których zalicza się w zależności od typu
szkół: matematykę, fizykę lub fizykę z astronomią, chemię, biologię lub biologię z
higieną i ochroną środowiska, przyrodę, geografię lub geografię z ochroną
i kształtowaniem środowiska;

Przedmioty ICT - związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
w szczególności: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe lub

inne przedmioty z tego obszaru;

Przedmioty kierunkowe - trzy wybrane przedmioty spośród przedmiotów
matematyczno- przyrodniczych, ICT lub języków obcych;

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Lubuskiego.

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Lubuskiego.

Kryteria przyznawania stypendiów na rok szkolny 2022/2023:

1) kryteria obowiązkowe — obligatoryjne dla każdego ucznia:

- uczęszczanie w roku szkolnym 2022/2023 do szkoły podstawowej lub liceum

ogólnokształcącego (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej) na terenie województwa lubuskiego;

— uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego
2021/2022) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co
najmniej 5,67;

—- uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego
2021/2022) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej
5,50;

— niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium
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naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa Lubuskiego
na mocy uchwały nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24

sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz.2026).

Punktacja za średnią ocen z trzech przedmiotów kierunkowych

rednia ocen z Środoik ocen z| Liczba
trzech punktów trzech | punktów
przedmiotów przedmiotów
kierunkowych kierunkowych
5,67 10 5,67 10
6,00 20 6,00 20

SOEEGEE IMaXŻ20/punktówaeł lax120/punktó

Punktacja za średnią ocen ze wszystkich przedmiotów

wszystkich punktów
przedmiotów AES

RISGWO [oma
5,50 - 5,66 10 5,50 - 5,66 10
5,67 - 5,83 20 5,67 - 5,83 20

6,00 30 5,84 - 6,00 30
© "oe |iMax-30 punktów: Max-30 punktó

2) kryteria dodatkowe — za spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów dodatkowych
uczeń uzyskuje dodatkowe punkty zgodnie z punktacją.:

Punktacja za udział w konkursach i/lub olimpiadach (zgodnie z regulaminem)Ilub olimpiadach RUPRRSNE EDO E|ELiczba| punktów
Finaliści konkursów na poziomie|5
wojewódzkim/ponadwojewódzkim
Laureaci konkursów na wojewódzkim/ponadwojewódzkim 15
Finaliści olimpiad na poziomie ogólnopolskim 20
Laureaci olimpiad na poziomie ogólnopolskim 30

Punkty uzyskane w ramach tego kryterium podlegają sumowaniu, jeżeli uczeń
uczestniczył w więcej niż jednym konkursie i/lub olimpiadzie na ww. szczeblach i

otrzymałtytuł finalisty/laureata (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium
to 45 punktów).
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Punktacja za niepełnosprawność orazstatus rodziny wielodzietnej
Niepełnosprawność ucznia/uczennicy 10

Status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się|5
o stypendium

Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 110 punktów.

Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełnia wszystkie
kryteria obowiązkowe.

Wniosek o przyznanie stypendium

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo

sporządzonego Wniosku wraz z wymaganymi Załącznikami w terminie i miejscu
wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze Wniosków, przekazanym do publicznej
informacji na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
www.bip.lubuskie.pl. Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą systemu
informatycznego Generator wniosków dostępnego na stronie internetowej, której adres
zostanie podany do informacji
o naborze i złożony w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej poprzez Generator wniosków,
2) wwersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanej z wersji elektronicznej

w pliku PDF

na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze w terminie do 7 dni od dnia

zakończenia naboru.

Ocena Wniosków o przyznanie stypendium

Formalnej i merytorycznej oceny Wniosków wrazz załącznikami dokonuje Komisja ds.
Oceny Wniosków Stypendialnych, powołana przez Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich Wniosków utworzone zostaną dwie

Listy rankingowe
(jedna dla Szkół Podstawowych oraz jedna dla Liceów Ogólnokształcących)
uszeregowane w kolejności malejącej liczby przyznanych punktów.

Przyznanie i wypłata stypendium

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdza Listy rankingowe i podejmuje decyzję o

przyznaniu stypendium.
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W przypadku osób, których Wnioski, w wyniku oceny merytorycznej, otrzymają
jednakową liczbę punktów, o kolejności na Listach rankingowych decydować będzie
kryterium dodatkowe dotyczące osiągnięć w konkursach i/lub turniejach i/lub

olimpiadach. Pierwszeństwo będą mieli ci uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą
punktację w ramach tego kryterium.

W przypadku osób, których Wnioski, w wyniku oceny merytorycznej, otrzymają
jednakową łaczną liczbę punktów oraz jednakową liczbę punktów w ramach kryterium
dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, decydować będzie data i kolejność rejestracji
Wniosku w Generatorze wniosków.

Zatwierdzone Listy rankingowe wraz z punktacją zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.lubuskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze www.bip.lubuskie.pl.

Uczniowie, którym zostanie przyznane stypendium zostaną o tym fakcie powiadomieni
drogą elektroniczną lub telefonicznie lub pisemnie wraz z podaniem dodatkowych
informacji koniecznych
do podpisania Umowy stypendialnej.

Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
roku szkolnym 2022/2023, tj. na 10 miesięcy. Wysokość stypendium dla uczniów z klas
VII i VIII szkół podstawowych wynosi 600,00 zł miesięcznie, a dla uczniów z klas I-IV
liceów ogólnokształcących wynosi 800,00 zł miesięcznie. Wypłata nastąpi w dwóch
transzach.

Opiekun dydaktyczny Stypendysty i obowiązek sprawozdawczy

W trakcie otrzymywania stypendium Stypendysta podlega opiece dydaktycznej
sprawowanej przez nauczyciela lub pedagoga szkolnego zatrudnionego w szkole, do
której uczęszcza Stypendysta w roku szkolnym 2022/2023.

Opiekunem dydaktycznym Stypendysty w Projekcie nie może być jego rodzic lub
opiekun prawny.

Opiekun dydaktyczny Stypendysty może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż
siedmiu Stypendystów.

Opiekunowi dydaktycznemu za związane z tą funkcją obowiązki, wykonywane w
okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym
2022/2023 przysługuje wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 1 000,00 zł bruttotj.
100,00 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki.

W przypadku, gdy Opiekun dydaktyczny Stypendysty obejmuje opieką więcej niż
jednego Stypendystę, kwota wynagrodzenia ulega odpowiednio zwielokrotnieniu.
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