INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO STYPENDIUM W ROKU 2022/2023
PROCEDURA WNIOSKOWANIA O STYPENDIUM
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W
KRAKOWIE
STYPENDIUM „MOJE K5” IM. PIOTRA KUCA

Stypendium może być przyznane wyłącznie uczniowi klasy drugiej, trzeciej lub czwartej V
Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Wnioski o przyznanie
stypendium mogą składać kandydaci, rodzice uczniów nieposiadających w dniu złożenia
wniosku pełnej zdolności do czynności prawnych, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
Dyrektor Liceum.
Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć tylko na formularzu Stowarzyszenia w
nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2022 roku. Wypełniony formularz należy własnoręcznie podpisać w wyznaczonych miejscach, a następnie wyraźne skany lub zdjęcia
przesłać na adres e-mail saipk5@v-lo.krakow.pl
Do formularza należy obligatoryjnie dołączyć czytelne skany lub zdjęcia dokumentów
potwierdzających wszystkie okoliczności wskazane we wniosku, w tym osiągnięcia edukacyjne i sytuacje życiową (zaświadczenia, dyplomy, zaświadczenia lekarskie, informacje o
dochodzie itd.). Zgodnie z regulaminem stypendialnym w tym roku kandydaci muszą dołączyć opinię wychowawcy lub nauczyciela, z którego przedmiotem lub funkcją związane są osiągnięcia lub sytuacja ucznia.

Bezwzględnym wymogiem ubiegania się o stypendium jest dokładne zapoznanie się i złożenie oświadczenia prawnego stanowiącego integralną część 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. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Kandydatów prosimy o zgłaszanie wniosków tylko na aktualnym formularzu pobranym
w tym roku szkolnym ze strony internetowej 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 sześciu miesięcy – od stycznia do czerwca 2023 roku.

STYPENDIUM FUNDATORSKIE IM. SEBASTIANA MIZERY
Dzięki hojności Absolwenta naszego Liceum pana Sebastiana Mizery, przewiduje się przyznanie – poza stypendiami „zwykłymi” - stypendium fundatorskiego im. Sebastiana Mizery.
Stypendium fundatorskie kierowane jest do uczniów posiadających szczególne osiągnięcia
lub uzdolnienia w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych.
Preferencje w zakresie uzyskania stypendium fundatorskiego posiadają uczniowie przewlekle
chorzy, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej lub posiadający specyficzne osiągnięcia, które nie mogą być uwzględnione w ramach innych, powszechnie przyznawanych stypendiów, a w szczególności w procesie przyznawania stypendium ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.
Laureat stypendium fundatorskiego zobowiązany jest przedstawić Zarządowi i Fundatorowi
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania stypendium oraz realizacji obowiązków i postępów
w nauce w okresie otrzymywania stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia wypłaty
stypendium. W razie usprawiedliwionej niemożności przedstawienia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, laureat składa sprawozdanie w ciągu 14 dni od dnia ustania
przeszkody.

STYPENDIUM FUNDATORSKIE IM. TOMASZA PILIKOWSKIEGO
W sierpniu 2022 roku odszedł od nas Absolwent V Liceum, zaangażowany Członek Stowarzyszenia oraz niezwykle uzdolniony Aplikant sędziowski Tomasz Pilikowski. Chcąc uhonorować Jego wkład i zaangażowanie w rozwój i praktyczne zastosowanie nauk prawnych grupa
przyjaciół w porozumieniu z SAIP postanowiła stworzyć Stypendium Fundatorskie im.
Tomasza Pilikowskiego.

Stypendium kierowane jest do uczniów posiadających szczególne osiągnięcia i uzdolnienia w
zakresie nauk humanistycznych.
UWAGA! Niniejsza informacja opracowana jest na podstawie ujednoliconego tekstu uchwały
Zarządu nr SAiPVLO/2020/06/13 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie stypendium Stowarzyszenia Stypendium Moje K5 oraz uchwały Zarządu z dnia 23 października 2022 roku o
ogłoszeniu stypendium Moje K5 im. Piotra Kuca w roku szkolnym 2022/2022. Ma ona charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane w oparciu o w/w
uchwały. Treść niniejszej procedury nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec
Stowarzyszenia.

