Informacja dotycząca zmian w Regulaminie stypendialnym w związku z drugim naborem
Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie
9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że na podstawie § 4 pkt 15 Regulaminu
stypendialnego oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Dyrektor WUP w Poznaniu
z dnia 20 lutego 2014 r. do Regulaminu stypendialnego w ramach projektu pt. Wielkopolski
program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych wprowadzone zostały
następujące zmiany:
- § 2 pkt 4 c) Regulaminu stypendialnego otrzymuje brzmienie:
Ich średnia ze wszystkich przedmiotów

na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyniosła

minimum 4,90 a w przypadku ogłoszenia drugiego naboru Wniosków – 4,75.
- Załącznik nr 7 do Regulaminu stypendialnego – Karta oceny Wniosku w części A – I ocena
formalna pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Czy Wniosek spełnia kryteria dostępu?
- dochód w rodzinie ucznia na jednego członka rodziny – 1078,00 zł lub 1246,00 zł,
- 2 oceny celujące za rok 2012/2013 z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz
technicznych,
- średnia ocen za rok szkolny 2012/2013 minimum 4,90, a w przypadku drugiego naboru
Wniosków – 4,75,
- uczeń uczęszcza do szkoły z siedzibą na terenie woj. wlkp.
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Nazwa kryterium dostępu

Średnia ocen ze wszystkich
przedmiotów uzyskana na
koniec roku szkolnego
2012/2013

Uszczegółowienie punktacji
Punkty

Średnia ocen z roku szkolnego 2012/2013

15
12
10
8
6
4
2
1

5,91 – 6,00
5,81 – 5,90
5,61 – 5,80
5,41 – 5,60
5,21 – 5,40
5,01 – 5,20
4,91 – 5,00
4,75 – 4,90*

* Punktacja 4,75 – 4,89 dotyczy drugiego naboru Wniosków w ramach Projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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