Informacja dotycząca „ Mazowieckiego programu
stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
– najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019
Informujemy, że 22 czerwca 2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu : „ Mazowiecki Program Stypendialny dla
Uczniów Szczególnie Uzdolnionych – Najlepsza Inwestycja w Człowieka” na rok szkolny 2018/2019.
W zw. z powyższym uczniowie tut. gimnazjum z klas II i III oraz ich rodzice/opiekunowie
prawni zainteresowani uzyskaniem stypendium naukowego powinni zapoznać się z Regulaminem
przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów
dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w
Województwie mazowieckim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki Program
Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych- Najlepsza Inwestycja w Człowieka, który
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie i stronie internetowej naszej szkoły.
Osoby zainteresowane mogą również kontaktować się z p. Moniką Wilkowską – pracownikiem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji
Publicznej i Sportu Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego , ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
tel. 22 59 79 449.
W ramach współpracy proponujemy rodzicom i uczniom :
- w dniu 18.06.2018r./poniedziałek/ w godz. 16.00 - 18.00 , sala nr 2 - spotkanie dla rodziców
i uczniów zainteresowanych uzyskaniem stypendium - analiza ww. Regulaminu, wyjaśnienie
sposobu rejestracji oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji / pedagog szkolny E. Szewczyk/,
- w dniu 21.06.2018r. / czwartek/ w 13.00 – 15.30 – gabinet pedagoga szkolnego - konsultacje
indywidualne dla rodziców, przygotowanie dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku
o przyznanie stypendium / pedagog E. szewczyk/,
- w dniu 27. 06.2018r. / środa/ w godz. 8.00-10.00 - gabinet dyrektora szkoły – podpisywanie
rekomendacji przez Dyrektora tut. gimnazjum na wnioskach o przyznanie stypendium oraz
przystawienie pieczątek szkoły na ww. wniosku przez sekretarza szkoły / p. J. Pawełek,
p. I. Pawłowska, p. J. Kołacz/.
Powyższą informację podano do widomości uczniów , rodziców/ prawnych opiekunów.
/szkolna tablica ogłoszeń, strona internetowa szkoły, indywidualnie uczniom z potwierdzeniem
rodzica/prawnego opiekuna/.
W przypadku wątpliwości dot. ww. zagadnienia proszę o kontakt telefoniczny z pedagogiem
szkolnym p. Ewą Szewczyk 48 664 0382.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzenie rodzica / opiekuna prawnego . Pisemną Informację dotycząca możliwości uzyskania
stypendium dla dziecka w ramach realizacji projektu „ Mazowieckiego programu stypendialnego
dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny
2018/2019 otrzymałam/otrzymałem
w dniu …………………………………………………………..
podpis…………………………………………………………..
/ Proszę o oderwanie potwierdzenie i przekazanie p. Ewie Szewczyk /

