
Uchwała nr 51/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 16 kwietnia 2019 r.  
 

w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 
VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  
w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – 
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 
najlepsza inwestycja w człowieka”  
 
Na podstawie art. 18 pkt 19a w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) – 
uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 

Ustala się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas 
szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim  
w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego  
w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

 
Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Mazowieckiego 
 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu (dalej Departament) rozpoczyna procedurę 
umożliwiającą uruchomienie projektu pozakonkursowego Mazowiecki program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w ramach Osi  
X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014 – 2020 (Poddziałanie 10.1.3 – Programy 
stypendialne) w roku szkolnym 2019/2020. Departament planuje w maju 2019 r. złożyć do 
oceny w MJWPU wniosek o dofinansowanie projektu. 

Projekt realizowany jest w celu rozwijania zdolności edukacyjnych i motywowania do dalszej 
nauki uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących 
zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze edukacji na lata 2014-2020, uczniowie otrzymają stypendium za osiągniecia 
edukacyjne w szkolnych przedmiotach ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe. 
Szkolne przedmioty ogólne rozwijające kompetencje kluczowe, zgodne z Wytycznymi  
i ramowymi planami nauczania w szkołach publicznych to: matematyka, fizyka, chemia, 
biologia, przyroda, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, języki obce 
nowożytne. 

Departament opracował „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 
VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie 
Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. 
Regulamin określa zasady, w tym warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla 
uczniów. 

Podstawowe założenia projektu w roku szkolnym 2019/2020: 

1. okres realizacji projektu przez Departament: 1 maja 2019 r. – 30 września 2020 r.; 
2. nabór do projektu – planowany do przeprowadzenia w czerwcu/lipcu 2019 r.; 
3. przyznanie stypendiów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – planowane na 

przełomie miesięcy wrzesień/październik 2019 r.; 
4. przyznanie nie więcej niż 476 stypendiów w wysokości nie mniejszej niż 450,00 zł 

miesięcznie na okres 10 miesięcy (01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.); 
5. nie mniej niż 70% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach 

wiejskich (definicja obszarów wiejskich według klasyfikacji DEGURBA – obszary słabo 
zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji) lub na terenie miast średnich;  

6. kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów zostało ustalone w oparciu o następujące 
kryteria obowiązkowe:  
a) średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych 

rozwijających kompetencje kluczowe, uzyskaną w roku szkolnym 2018/2019 na 
poziomie nie niższym niż 5,66; 

b) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskaną w roku szkolnym 2018/2019 
na poziomie nie niższym niż 5,40,  

oraz kryterium dodatkowe: tytuł laureata bądź finalisty uzyskany w konkursie lub 
olimpiadzie w roku szkolnym 2018/2019;  

7. wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy zaplanowanej do realizacji w I/II kwartale 
2020 r.; 

8. zarejestrowanie na stronie internetowej umowy stypendialnej a następnie przeslanie 
jej wersji papierowej do Departamentu będzie potwierdzeniem przyjęcia przyznanego 
stypendium;  

9. warunkiem koniecznym do tego, aby uczeń otrzymywał stypendium jest posiadanie 
nauczyciela - opiekuna. Nauczyciele – opiekunowie stypendystów za pełnienie opieki 
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dydaktycznej nie otrzymają wynagrodzenia (co jest zgodne z zapisami Wytycznych  
i dokumentów programowych).  

Nadzór nad niniejszym aktem prawnym sprawuje Wojewoda Mazowiecki. Uchwała stanowi akt 
prawa miejscowego i zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1523) zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Projekt Regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do uchwały  
nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 r. został 
skonsultowany z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Kwota ogółem zaplanowana na realizację projektu wynosi 2 698 711,00 zł, z czego kwota 
2 158 955,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 
404 812,00 zł pochodzi z budżetu państwa, kwota 134 944,00 pochodzi ze środków własnych. 

Po przyjęciu uchwały zatwierdzającej projekt do realizacji (przygotowywanej przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych po pozytywnej ocenie wniosku  
o dofinansowanie projektu), środki zostaną zaplanowane w budżecie Województwa 
Mazowieckiego w dziale 853, rozdział 85395, § 3247, § 3249, § 4017,§ 4019,§ 4117, § 4119, 
§ 4127, § 4129, § 4177, § 4179. 

 


