Na temelju članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije («(Požeško-slavonski
službeni glasnik 2/10») Upravni odjel za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije
objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu programa javnih potreba u prosvjeti i znanosti
Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
1.

-

Ovim Programom Županija daje potporu za sljedeće potrebe: učenicima osnovnih
škola, srednjih škola, studentima i ostalim grañanima za:
natjecanja izvan Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
pomoć u stručnom usavršavanju,
za stručnu praksu i seminare, u zemlji i inozemstvu,
te za slične potrebe grañana s mjestom prebivališta na području Požeško-slavonske
županije.

1. KRITERIJI ZA ODABIR POTPORE PO OVOM PROGRAMU SU:
-

za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente:
• opći uspjeh iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja,
• završavanje obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,
• sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,
• sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,
• objavljeni radovi, javni nastupi ili drugi vidovi iskazivanja darovitosti,
• osvojene nagrade,
• pohañanje druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu školu,
• socijalni status

-

za ostale grañane:
• nezavršeno redovito obrazovanje,
• nezaposlenost,
• poslijediplomski studij,
• sudjelovanje u odobrenim stručnim i znanstvenim projektima,
• objavljeni radovi, javni nastupi,
• osvojene nagrade
• socijalni status

2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU KRITERIJA SU:
•
•
•
•
•
•
•

dokaz o hrvatskom državljanstvu,
potvrda o upisu u školu ili učilište u školsku godinu,
potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
svjedodžbe završenih razreda u prethodne dvije godine za učenike, odnosno
ovjeren prijepis ocjena u prethodne dvije godine studija za studente,
potvrda škole o završenom obrazovanju u vremenu kraćem od propisanog,
diploma, zahvalnica ili druga potvrda nadležnog tijela o sudjelovanju na smotri
ili natjecanju i postignutom uspjehu,
potvrda o upisu u drugu školu (glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu školu

Socijalni status dokazuje se:
•

potvrda Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu
za sve članove zajedničkog kućanstva,
• potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja odnosno
• nezaposlenosti kandidata,
• izjava o broju članova kućanstva u obitelji,
• preslika presude suda o razvodu braka roditelja,
• preslika izvoda iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez roditelja,
• potvrda da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj,
• potvrda da je kandidat ili roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid
Domovinskog rata.

2.
Požeško-slavonska županija je za ovaj Program u 2011. godini osigurala sredstva u
proračunu u iznosu od 20.000,00 kuna.

3.
Prijave s kompletnom dokumentacijom slati tijekom 2011. godine, odnosno do
isteka osiguranih sredstava u proračunu Požeško-slavonske županije, na adresu: Požeškoslavonska županija, Komisija za provedbu programa javnih potreba u prosvjeti i znanosti,
34 000 Požega, Županijska 7.
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