
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. informuje o możliwości
ubiegania się o stypendium

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

kończących się maturą na rok szkolny 2006/2007
oraz studentów na rok akademicki 2006/2007.

Wnioski można odbierać w Wydziale Oświaty i Kultury
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1 budynek B, pokój 12.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW dla:
UCZNIÓW – 30.09.2006r., STUDENTÓW – 16.10.2006r.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są UCZNIOWIE, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:

1. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie
rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż
kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255).
Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie (za rok 2005).
Na rok 2005 kwota ta wynosi maksymalnie 504,00 zł. netto w przeliczeniu na osobę
w rodzinie i maksymalnie 583,00 zł. netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Posiadający stałe zameldowanie w jednym z poniżej wymienionych obszarów:
a) na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami

administracyjnymi miasta,
b) w miastach do 5 000 mieszkańców,
c) w miastach do 20 000 mieszkańców, w których nie ma szkół

ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą
3. Podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa

dojrzałości (kończącej się maturą) z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub
rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach
ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół
dla dorosłych. Wsparcie udzielone zostanie uczniom szkół publicznych i
niepublicznych mających uprawnienia szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających
uzyskanie świadectwa dojrzałości z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są STUDENCI, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:

1. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – kryterium
dochodu jak w przypadku uczniów,

2. Posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu grodziskiego,
3. Studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w

systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.


