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Wójt

Gminy Stoczek Łukowski

uprzejmie informuję, że w dniach od 2 do 20 września 2019 r. będzie prowadzony

nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych

"Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2019-

2021". Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie

młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na

skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów

ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu

państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament

Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Lubelskiego w Lublinie.

W związku z powyższym, podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcam do udziału

w programach stypendialnych wszystkich uzdolnionych uczniów mieszkających

i uczących się na terenie gminy Stoczek Łukowski.

Jednocześnie proszę Pana o poinformowanie o tych programach dyrektorów,

nauczycieli i uczniów - z prowadzonych lub zarejestrowanych na Państwa terenie szkół

publicznych i niepublicznych.

L zarząd Województwa Lubelskiego
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 814416607, fax 814416696

dariusz.stefaniuk@lubelskie.pl



Dzięki naszym wspólnym staraniom, w ubiegłym roku 744 uczniów z województwa

lubelskiego skorzystało z przyznanych stypendiów. Liczymy, że również w tym roku

Państwa pomoc i zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów

stypendialnych "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" i "Lubelska kuźnia

talentów 2019-2021" przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele

środków.

Szczegóły dotyczące programów stypendialnych - w załączeniu do pisma.

Z poważaniem
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Program stypendialny "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021"1 skierowany jest do

szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są

mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku

szkolnym 2019-2020 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych -

branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół

dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią

wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu

kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Program stypendialny "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020"2 skierowany jest do

szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,

języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami

województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019-

2020, na który przyznawane jest stypendium będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII

szkoły podstawowej lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w trzyletnim liceum

ogólnokształcącym lub rozpoczynać naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią

wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu

kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów prowadzony

będzie w terminie od 2 do 20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne

będą na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce "Stypendia" oraz w siedzibie Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji

i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, piętro V, pok. 512, 513, 537, 538, tel. 8144

16716,81 4416713,81 4781 459,81 4781 410 oraz 81 4416709.

1 Uchwala nr VI/125/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu programu
stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019
r. poz. 3970)
2 Uchwala nr VI/124/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie regulaminu programu
stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2019 r. poz. 3969)
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