
 

 W programie stypendialnym  ,, Absolwent dla Absolwenta” Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Lidzbarku udział mogą wziąć: 

- maturzyści 2020, które zdali egzamin maturalny z wysoką ilością punktów 

- maturzyści 2020, którzy uzyskali wysoką średnią ocen na świadectwie 

ukończenia szkoły 

- maturzyści 2020, którzy pracowali oraz działali społecznie na ternie szkoły, 

miasta, gminy 

- maturzyści,  które podejmą studia w roku akademickim 2020/2021 na uczelni 

wyższej  

 

2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę 

opiekunów prawnych na kandydowanie do programu "Absolwent dla 

Absolwenta" i udział w nim. 

 

3. Kandydaci przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatora 

składający się z następujących etapów: 

A. zabranie informacji (patrz również pkt. DOKUMENTY) 

 

Terminy: 

- do 20 września ( każdego roku , w który)m przyznawane jest stypendium– 

dosłanie wymaganych dokumentów – kopii świadectw, zaświadczenia o 

podjęciu studiów wyższych, wypełnionego formularza aplikacyjnego 

 

7. Decyzję o wyłonieniu 3 kandydatów podejmuje grono pedagogiczne szkoły 

na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się 

takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, 

stopień zaangażowania.  Spośród 3 kandydatów organizator wskaże 1 

stypendystę. 

9. Przyznane zostanie jedno stypendium w wysokości 2000 zł. Wypłata nastąpi   

do dnia 30 września 2020 roku na wskazany przez stypendystę rachunek 

bankowy. 



 

DOKUMENTY 

10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy 

okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów, kopii następujących 

dokumentów: 

 

a) MATURZYŚCI 2020 

- Świadectwo maturalne 

- Świadectwa ukończenia szkoły 

- Zaświadczenie o przyjęciu  na studia wyższe 

- Opinia Dyrektora Szkoły Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku                                

o zaangażowaniu kandydata w życie społeczne szkoły, miasta itd. 

 

KONTYNUACJA 

 

11. Aktualne stypendia przyznane zostaną na rok akademicki 2019/20. 

Organizator przewiduje kontynuację programu w kolejnych latach. Decyzja o 

kontynuacji programu będzie podejmowana każdorazowo na początku roku 

kalendarzowego. 

 

ZMIANY 

12. Organizator zastrzegają sobie możliwość zmiany warunków programu 

stypendialnego „ Absolwent dla Absolwenta" Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku 


