INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO STYPENDIUM
PROCEDURA WNIOSKOWANIA O STYPENDIUM STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE „MOJE K5”

Stypendium może być przyznane wyłącznie uczniowi V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta
Witkowskiego w Krakowie. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać kandydaci oraz władze
Samorządu Uczniowskiego. W przypadku uczniów niepełnoletnich – prawo złożenia wniosku
przysługuje także rodzicom lub opiekunom prawnym.
Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć tylko na formularzu Stowarzyszenia w
nieprzekraczalnym terminie 29 września 2017 roku. Do formularza należy obligatoryjnie
dołączyć:
1) zaświadczenie o średniej ocen (uczniowie klas I – kserokopia świadectwa ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego),
2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne i sytuacje życiową
(zaświadczenia, dyplomy, zaświadczenia lekarskie, informacje o dochodzie itd.),
3) pisemna opinia wychowawcy lub nauczyciela Liceum z którego przedmiotem jest
związana działalność naukowa ucznia,
4) pisemny wykaz załączników.
Bezwzględnym wymogiem ubiegania się o stypendium jest dokładne zapoznanie się i złożenie
oświadczenia prawnego (trzecia strona formularza stypendialnego). Formularz ten musi złożyć
kandydat (a jeżeli jest niepełnoletni – podpisy składają także jego rodzice i prawni opiekunowie)
niezależnie od tego, kto składa wniosek stypendialny.
Przy wypełnianiu formularza stypendialnego w polu „Cykl stypendium” (na górze pierwszej
strony) należy wpisać „październik-luty”.
Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną, a ostateczna decyzja w przedmiocie
przyznania stypendium należy do Zarządu Stowarzyszenia. W procesie przyznawania stypendium
bierze się pod uwagę osiągnięcia naukowe, postawę i działalność kandydata, a także trudności, jakie
napotyka on w procesie edukacji (np. długotrwała choroba). Zarząd przyznając stypendium określa
indywidualnie jego wysokość.
Stypendium przyznawane jest na okres pięciu miesięcy (październik-luty) przy czym Zarząd
Stowarzyszenia może postanowić o kontynuacji wypłaty stypendium na kolejne pięć miesięcy
(marzec-lipiec) lub przeprowadzić kolejny nabór wniosków. Wnioski złożone w edycji październikluty podlegają rozpatrzeniu także w drugiej edycji.
UWAGA! Niniejsza informacja opracowana jest na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 lutego 2016
r.. Ma ona charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane w oparciu o
w/w uchwałę. Treść niniejszej procedury nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec
Stowarzyszenia.

