Zarząd Powiatu w Świdnicy
jako beneficjent Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.2. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa dla
młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:
1.

Rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach umoŜliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego (licea
ogólnokształcące, technika, licea profilowane, licea i technika uzupełniające dla młodzieŜy),

z wyłączeniem szkół

dla dorosłych.
2.

Pochodzą z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie), z miast do 5 tys. mieszkańców oraz miast od

5 tys. do 20 tys.

mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.
3.

Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny

w przeliczeniu

na osobę w roku 2007 nie wyŜszym niŜ 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumentami obowiązującymi przy ubieganiu się o stypendium są:
1.

Wniosek o przyznanie stypendium

2.

Dokumenty potwierdzające zameldowanie:
•

w przypadku osoby pełnoletniej – potwierdzona za zgodność kserokopia dowodu osobistego lub

•

w przypadku osoby niepełnoletniej - adnotacja o stałym zameldowaniu z Urzędu Gminy na odwrocie skróconego aktu
urodzenia dziecka lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o stałym zameldowaniu.

3.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny.

4.

Inne dokumenty:
a)

Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie

opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka
b) Kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
c)

Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małŜonka lub

rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
d) Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
e)

Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

Stypendium zostanie przyznane na okres od września do listopada 2008r.

Druki wniosków wraz z wykazem dokumentów są dostępne w szkole macierzystej oraz w pokoju 312 w Starostwie
Powiatowym w Świdnicy.

Wnioski wraz z ww. dokumentami naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy,

ul. M.

Skłodowskiej-Curie 7, w Wydziale Oświaty i Wychowania (III piętro), w pokojach 306, 311, 312, 314 w godzinach od
8:00 – 14:30, w terminie od 25 listopada 2008r. do 28 listopada 2008r.
Przyjmowane będą jedynie wnioski prawidłowo wypełnione, złoŜone wraz z kompletem właściwych dokumentów!

Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarząd Powiatu w Świdnicy zastrzega, Ŝe stypendia będą wypłacane po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu środków finansowych na realizację tego zadania.

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w:
- siedzibie Starostwa Powiatowego ul. M.Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
Wydział Oświaty i Wychowania, telefon 85 00 472, 85 00 479
- w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Świdnickiego

