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Zapraszamy do śledzenia strony,  
na której będą informacje dotyczące zasad i procedur 

składania wniosków oraz realizacji projektu: 
 
 

www. mazovia.pl 
  

Mazowiecki program stypendialny                            
dla uczniów szczególnie uzdolnionych-               

najlepsza inwestycja w człowieka 
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Projekt  
Projekt  

Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
      realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu 
             Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

   w Warszawie 
 

       w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 
      Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, 

    Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
    Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne 

 
       O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą  

       ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące  
   warunki: 

 
       1) w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej  

  klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej              
  lub gimnazjum; 

 
  2) w roku szkolnym 2015/2016 są uczniami gimnazjów lub szkół  
  ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa 
  Mazowieckiego;        

 
  3) suma kwot średniomiesięcznych stypendiów współfinansowanych  
  ze środków unijnych wypłacanych uczniowi w okresie od 1 września                  
  2015 r. do 30 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na wsparcie     
  rozwoju edukacyjnego, nie może przekroczyć 1000 zł brutto                 
  miesięcznie; 
 
  4) nie będą ubiegać się w roku szkolnym 2015/2016 o stypendium                               

                    w ramach realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej 
                    i Sportu projektu z Poddziałania 10.3.2 Regionalnego Programu  
                    Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
                
 

 
 

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto 
spełniać co najmniej warunki określone w pkt 1- 3: 

 
1) uzyskali średnią ocen z 2 dowolnie wybranych 
przedmiotów matematyczno- informatyczno-przyrodniczych    
i języka obcego nowożytnego, obliczoną na podstawie 
świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 
2014/2015 na poziomie nie niższym niż 5,00; 
2) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 
obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły 
w roku szkolnym 2014/2015 na poziomie nie niższym        
niż 4,75; 
3) uzyskali wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 
podstawowej/z egzaminu gimnazjalnego:  
a) ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, 
zdawanego w latach 2012/2013, 2013/2014 otrzymali               
co najmniej 36 punktów, zdawanego w roku szkolnym 
2014/2015 otrzymali co najmniej 180% (dotyczy uczniów, 
którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać                 
do gimnazjum); 
b) z części matematyczno-przyrodniczej oraz z części               
z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego, 
zdawanego w latach 2011/2012-2014/2015 otrzymali                
co najmniej 180% (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 
2015/2016 będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych); 
4) w roku szkolnym 2014/2015 są laureatami lub finalistami 
konkursów lub olimpiad, wymienionych w załączniku nr 1            
do Regulaminu; 
5) uczeń spełnia kryteria zgodne z art. 20b ust. 1 ustawy               
o systemie oświaty, a także muszą uzyskać min. 12 
punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących 
osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w Regulaminie. 
 

 


