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Podstawowe informacje o naborze stypendystów na rok 2013/2014 

w projekcie stypendialnym „Zdolni na start - IV edycja” 

 

Szanowni Państwo; 

poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje o projekcie stypendialnym „Zdolni na start - IV edycja”.  

 

INFORMACJE O UDZIELANYM WSPARCIU 

Wsparcie dla stypendysty składa się z rocznego stypendium płatnego w 4 ratach (łącznie 4.800 zł, po 400 

zł miesięcznie x 12 miesięcy) oraz z opieki dydaktycznej sprawowanej przez wybranego nauczyciela 

zatrudnionego w szkole 

W roku szkolnym 2013/2014 zostanie przyznanych 330 stypendiów.  

Opieka dydaktyczna: prowadzona przez nauczyciela zatrudnionego w szkole kandydata do stypendium 

(stypendysty). Za opiekę prowadzoną w okresie 12 miesięcy w oparciu o umowę zlecenie opiekun otrzyma 

wynagrodzenie 1.200 zł (100 zł miesięcznie x 12 miesięcy). 

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM 

Udział w projekcie stypendialnym w roku szkolnym 2013/2014 wziąć mogą szczególnie uzdolnieni 

uczniowie spełniający łącznie warunki: 

1) LOKALIZACJA I TYP SZKOŁY: w 2013/2014 uczeń będzie uczęszczać do szkoły gimnazjalnej 

lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 

2) KRYTERIUM DOCHODOWE: przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2012 

roku w przeliczeniu na jedną osobę, 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.), nie przekracza 1.078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 

(legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1.246 zł; 

3) SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIE: przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

a) tytuł finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub uczniów 

gimnazjów (sukces w r. szk. 2011/2012 lub 2012/2013); konkurs organizowany na podstawie 

rozp. MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);  

b) uczestnictwo w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych (sukces w r. szk. 2011/2012 lub 2012/2013); zawody organizowane na 

podstawie rozp. MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.); 

c) realizacja w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego toku nauki potwierdzona wpisem do 

świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6; 

d) realizacja w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego programu nauki (ipn) potwierdzona 

wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny, ale przedmiot objęty ipn jest w grupie mat-

przyr lub techn.; 

e) realizacja w roku szkolnym 2012/2013 pracy naukowej lub prowadzenie badań naukowych 

pod opieką pracownika naukowego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni wyższej. 

 



 

 

 

POMOC SZKOŁY 

Szkoła wspiera kandydata do stypendium. Jeżeli będzie taka potrzeba, prosimy o udostępnienie 

zainteresowanym uczniom komputera z dostępem do Internetu, gdyż jest to konieczne do wypełnienia 

wniosku o przyznanie stypendium. 

Pomoc szkoły jest nieodzowna w przygotowaniu następujących załączników do wniosku: 

a) Oświadczenie dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014,  

o wyznaczeniu opiekuna dydaktycznego stypendysty – dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela, 

którego kompetencje są zbieżne z wybranym przez kandydata do stypendium kierunkiem rozwoju 

b) Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia – dokument w elektronicznym generatorze 

wypełnia wskazany przez dyrektora szkoły opiekun dydaktyczny. 

c) Zaświadczenie o średniej ocen. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia przez poprzednią szkołę  

w przypadku zmiany szkoły w roku 2013; 

Wyznaczenie opiekuna dydaktycznego kandydata do stypendium 

Dyrektor szkoły, do której w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczać uczeń ubiegający się  

o stypendium, w terminie do dnia 13 września 2013 r. wyznacza zatrudnionych w tej szkole nauczycieli, 

którzy ze względu na posiadane kwalifikacje, zgodne z założonym w indywidualnym planie rozwoju 

edukacyjnego ucznia kierunkiem rozwoju jego wiedzy i umiejętności, mogą sprawować opiekę 

dydaktyczną nad stypendystą. Opiekunem dydaktycznym stypendysty może zostać nauczyciel zatrudniony 

w szkole, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia, posiadający stopień 

awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego. Jeśli w szkole nie jest zatrudniony 

nauczyciel, który spełnia powyższe warunki, opiekę dydaktyczną może sprawować pedagog szkolny 

zatrudniony w szkole. 

 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

Strona internetowa projektu: www.zdolni4-1.kujawsko-pomorskie.pl 

Na stronie zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące projektu „Zdolni na start – IV edycja”, w tym 

regulamin przyznawania stypendium oraz wzory i formularze dokumentów oraz aktualności. 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium: od 2 do 20 września 2013 r. Kandydat do 

stypendium składa wniosek o stypendium do Urzędu Marszałkowskiego samodzielnie (bez pośrednictwa 

szkoły). Prosimy o pomoc w informowaniu uczniów szkoły o naborze stypendystów. 

Miejsca składania wniosków o przyznanie stypendium: 

a) Departament Edukacji i Sportu 

b) Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz; 

c) Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, 86-300 

Grudziądz; 

d) Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, 88-108 

Inowrocław; 

e) Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek. 

 

Projekt stypendialny "Zdolni na start – IV edycja" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Projekt stypendialny w województwie kujawsko-pomorskim realizuje Departament Edukacji i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Kontakt do Biura Projektu: 

pod numerami telefonów:      668 506 972 Mikołaj Makiłła 

  668 507 768 Maria Bartkowska 

   668 506 961 Piotr Nadolny 

http://www.zdolni4-1.kujawsko-pomorskie.pl/

