                                                                                                      Załącznik nr 1                                                                   
                                                                                                                          do Uchwały nr 1283/350/VI/2022
                                                                                                                          Zarządu Województwa Śląskiego 
                                                                                                                          z dnia 20 lipca 2022 r.
                                                                                                                          (projekt)



Uchwała Nr       /         /        /2022
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia                  2022 r.
  
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).


Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy 
w talenty - VII edycja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.













UZASADNIENIE
Celem projektu jest pomoc stypendialna przyznawana uczniom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatycznych i/lub przyrodniczych. Stypendium wypłacane będzie w oparciu o złożone przez uczniów Wnioski o przyznanie stypendium wraz z Planem Rozwoju Ucznia, określającym jego cele edukacyjne. Wsparciem zostaną objęci uczniowie/uczennice uczęszczający/ce do szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Dzięki wsparciu finansowemu, które będzie dodatkowym elementem motywującym do nauki, uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zdolności. Jednocześnie uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego, który w ramach projektu otrzyma stosownie wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.

Założenia projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” bazują na doświadczeniach Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, zdobytych podczas sześciu poprzednich edycji projektu. W oparciu o powyższe, wypracowano podstawowe i dodatkowe kryteria udzielania stypendiów na rok szkolny 2022/2023, które zostały określone w § 4 projektu Regulaminu i odnoszą się w głównej mierze do osiągnięć edukacyjnych, tj. średniej wszystkich ocen oraz średniej ocen z 3 przedmiotów kierunkowych, uzyskanych na zakończenie roku szkolnego. W VII edycji projektu planowane jest, aby w ramach kryteriów obowiązkowych, obowiązywał inny poziom średniej dla uczniów/uczennic klas pierwszych oraz dla uczniów/uczennic z klas pozostałych. Jednocześnie, proponuje się przyznawanie dodatkowych punktów:
-   dla uczniów/uczennic, którzy/re zdobyli/ły tytuł finalisty bądź laureata w konkursach, olimpiadach i turniejach,
- uczniom/uczennicom, którzy/re z uwagi na szczególne uzdolnienia uczestniczyli/ły w Indywidualnym programie nauczania lub toku nauki, 
- uczniom/uczennicom z niepełnosprawnościami, pokonującym dodatkowe bariery podczas zdobywania osiągnięć edukacyjnych. 

Przedłożony projekt Regulaminu zakłada, że stypendia przyznawane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego w wysokości 5.000,00 zł, tj. 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w trakcie roku szkolnego 2022/2023. W trakcie otrzymywania stypendium uczniowie/uczennice będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego. 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu stypendium przyznawane jest na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym m.in. pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca domowej nauki, które wpłynie na poprawę jej warunków, sprzęt komputerowy, opłaty związane z dostępem do Internetu, koszty transportu ponoszone przez ucznia w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia edukacyjne, kursy, szkolenia, koszty uczestnictwa w konkursach, turniejach, olimpiadach, koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej.

W oparciu o zapisy Regulaminu ogłoszony zostanie, przez Zarząd Województwa Śląskiego, nabór Wniosków o przyznanie stypendium, jak również zatwierdzone zostaną pozostałe dokumenty, niezbędne do realizacji projektu. Departament EFS będzie odpowiedzialny za ocenę formalną i merytoryczną złożonych przez uczniów Wniosków. Ocenę przeprowadzać będzie, powołana przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Komisja ds. Oceny Wniosków Stypendialnych. Departament EFS odpowiedzialny będzie także za realizację projektu od strony organizacyjno-finansowej, w tym m.in. za zawieranie umów stypendialnych ze Stypendystami, jak również za realizowanie i egzekwowanie, zawartych w tych umowach postanowień. 

Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1327.), w przypadku uchwalania aktów prawa miejscowego niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji projektów tych aktów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, zmienioną Uchwałą Nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., nr 30 poz. 542 oraz Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., nr 87 poz. 1619), Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych przedkładanej uchwały.

