
Dolnośląski Program Stypendialny Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów 
Uzdolnionych do dnia 30 września 2012 r 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/dolnoslaski-program-stypendialny-wyrownywanie-
szans-edukacyjnych-uczniow-uzdolnionych/dokumenty/

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 

 O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 

1) spełniający łącznie następujące warunki: 

a) zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego i uczęszczają do dolnośląskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 

b) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza 
dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,                                                             
(2 x 504,00 zł = 1008,00 zł), natomiast w sytuacji gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o 
stypendium jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 1166,00 zł 

c) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa końcowego lub 
promocyjnego z roku szkolnego 2011/2012, na poziomie nie niższym niż 5,10 (gimnazja) lub 4,85 
(szkoły ponadgimnazjalne)”.  

d) posiadają opracowaną przez nauczyciela – opiekuna ścieżkę edukacyjną na rok szkolny 2012/2013; 

oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 
a) z trzech wybranych przez siebie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub  

z przedmiotów technicznych uzyskali średnią ocen na poziomie minimum – 4,66 (uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych) lub 5,00 (uczniowie gimnazjów), obliczoną w oparciu  
o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki; 

b) w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego z konkursów 
przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w 
przynajmniej jednym takim konkursie”.  

c) w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju 
ogólnopolskiego, 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, uczestniczyli w takiej olimpiadzie lub turnieju ogólnopolskim”.  

d) z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum 
zdawanego w roku 2012 otrzymali co najmniej 88 procent; 

W staraniu o uzyskanie stypendium preferowani będą uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie oraz miasta do 
25 tys. mieszkańców. 

Szczegóły u pedagogów szkolnych. 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział 
Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53 – 238 Wrocław (1 piętro, pokój 3,5,6) w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 września 2012  r. w godzinach pracy urzędu.  

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/dolnoslaski-program-stypendialny-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-uzdolnionych/dokumenty/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/dolnoslaski-program-stypendialny-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-uzdolnionych/dokumenty/

