
rTarerł,
I URZĄD MIASTA zarvosEt(RĘTARlAT

WPŁYrłĘŁo

&loę
Zarząd WoieWództwa

KE-lV.433.2.201 8.MNKZ

LubeLskiegi

Lublin, 14 sierpnia 2018 r.

Pan

Prezydent Miasta Zamość

Andrzej Wnuk

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 3 do 21września2018 r. będzie prowadzony

nabór wniosków o przyznanie stypendiow w ramach programow stypendialnych

,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019" ofaz ,,Lubelska kuznia talentów 2016-

2019'. Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie

młodych, szczególnie uzdolnionych uczniow. Tegoroczna edycja daje szansę na

skorzystanie ze stypendium uczniom klas Vll iVlll szkoł podstawowych, gimnazjów,

liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkoł l stopnia izasadniczych szkoł

zawodowych, szkoł policealnych. Programy współfinansowane zEuropejskiego

Funduszu Społecznego, budzetu państwa i budzetu Wojewodztwa Lubelskiego,

realizowane sąpżez Depańament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W związku zpowyższym, podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy do udziału

wprogramach stypendialnych wszystkich uzdolnionych uczniow mieszkających

i uczących się na terenie Miasta Zamość.

Jednocześhie prosimy o poinformowanie o programach dyrektorow, nauczycieli

i uczniów - z prowadzonych lub zarejestrowanych na Państwa terenie, szkoł publicznych

i niepublicznych.

Dzięki naszym wspolnym staraniom w ubiegłym roku 725 uczniów z wojewodztwa

lubelskiego skorzystało zprzyznanych stypendiow. Liczymy, że również wtym roku
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Państwa pomoc i zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów

stypendialnych ,,Lubelska kuznia talentow 2O16-2019" i ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych

2018-2019" przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środkow.

Szczegoły dotyczące programow stypendialnych - w załączeniu do pisma.
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Program stypendialny ,,Lubelska kuźnia talentów 2016-2019"1 skierowany jest do

szczegolnie uzdolnionych uczniow w zakresie przedmiotow zawodowych, ktorzy są

mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim orazw roku szkolnym 2O1812019

będą kontynuowac nauke w szkołach zawodowych - zasadniczych szkołach zawodowych,

branzowych szkołach zavrodowych l stopnia, technikach i szkołach policealnych -
zwyłączeniem szkoł dla dorosłych,

Program zakłada przyznanie 233 stypendiow na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.,

w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, ktorzy spełnią wymagane

regulaminem kryteria i uzyskają nalwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Program stypendialny ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019"2 skierowany jest do

szczegolnie uzdolnionych uczniow w zakresie przedmiotow przyrodniczych, informatycznych,

j. obcych nowozytnycn. i-nateniatyki, ktorzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się

w woj. lubelskim; w roku szkolnym 201812019 na ktory przyznawane jest stypendium będą

rozpoczynac naukę w klasie Vll lub Vlll szkoły podstawowej lub kontynuowac naukę w szkole

lub klasie programowo wyzszej realizującej podstawę programową kształcenia ogolnego bez

podstawy programowej kształcenia w zawodach, z wyłączeniem szkoł dla dorosłych.

Program zakłada pżyznanie 511 stypendiow na okres od 01,09.2018 r. do 30.06.2019 r,,

w kwocie 390 zł miesiecznie - najzdolniejszym uczniom, ktorzy spełnią wymagane

regulaminem kryteria i uzyskaia nalwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów,

prowadzony będzie w terminie od 3 do 21wrześnta2018 r.

Szczegołowe informacje dotyczące programow: regulaminy iwymagane dokumenty, dostępne

będą na stronie internetowej ,www.lubelskie,p|w zakładce,,Stypendia" oraz w siedzibie Urzędu

Marszałkowskiego Wojewo,dztwa Lubelskiego w Lublinie, Depaftament Kultury, Edukacji

i Sportu, ul, Ańura Grottgera 4. piętro V, pok. 513, 516, tel, (81) 47 81459, (81) 44 16 716lub

(81) 44 16 709.

l uchwała Nr XVlll/278i2O"i 6 Se,lmiku Wojewodztwa Lubelskiego zdnia 28 czerwca 2016r. wsprawie
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiow w ramach programu stypendialnego ,,Lubelska kuznia
talentow 2016-2019", (Dz, uz. Woj, Lubelskiegoz2016 r, poz. 3410,3510; z2017 r.poz.2764,z2018poz.
3461 )
2 uchwała Nr XLl/6,1 6/2018 Sejmiku Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu
przyznawania i przeKazywania siypendiow w ramach programu stypendialnego ,,Lubelskie wspiera
uzdolnionych 2018-2019' (Dz, Urz Woj. Lubelskiego z2018 r. poz.3464)
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