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Program stypendialny 
ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo 

Harmonogram 
ETAP I 
Przyjmowanie zgłoszeń:  
do 17 października 2021 roku 
 
Zgłoszenia uczniów przyjmowane są w dwóch grupach: 

• uczniowie szkoły podstawowej (od VI klasy), 

• uczniowie szkoły ponadpodstawowej. 

Zgłoszeń należy dokonać w następujący sposób: 

• Pobierz interaktywny formularz zgłoszeniowy ze strony Programu ART GrECo 
(www.greco.services/pl/stypendia.html) i wypełnij go elektronicznie. Częścią formularza jest esej 
przygotowany przez Ucznia na temat „Jakiej szkoły potrzebuje dzisiaj młodzież?”. Objętość eseju powinna 
liczyć maks. 300 słów. Celem eseju ma być wskazanie, o jakich zajęciach marzy Uczeń, jakich chciałby mieć 
nauczycieli i jaki program chciałby realizować.  

• Do formularza dołącz: 
o skany dokumentów poświadczających osiągnięcia Ucznia, w tym świadectwa za rok szkolny 

2020/2021, skany dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. 
o plan stypendialny  
o jeden list rekomendacyjny podpisany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza Uczeń lub inną 

osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły lub np. przez nauczyciela, opiekuna sportowego 
lub artystycznego Ucznia;  

o w przypadku Ucznia niepełnoletniego, który ukończył 13 lat - oświadczenia Ucznia 
potwierdzającego chęć udziału Ucznia w Programie oraz prawdziwość danych zamieszczonych  
w Formularzu zgłoszeniowym. 

• Wyślij Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami w formacie PDF na adres poczty 
elektronicznej Organizatora: stypendia@greco.services z dopiskiem „Stypendium ART GrECo”.  
 

ETAP II 
Weryfikacja zgłoszeń:  
od 18 października 2021 roku do 30 listopada 2021 roku 
Komisja stypendialna wybierze maksymalnie 14 najlepszych zgłoszeń w każdej z 2 kategorii (po siedmiu uczniów  
z każdej grupy wiekowej). 
 

ETAP III 
Ogłoszenie listy Zwycięzców i wręczenie nagród:  
od 10 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku 

• Uczniowie z największą liczbą punktów oraz Uczniowie, których aplikacje zostały odrzucone z przyczyn 
formalnych zostaną o tym powiadomieni drogą e-mailową do dnia 10 grudnia 2021 roku.  

• Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Programu w dniu 13 grudnia 2021 roku. 

• Nagrody zostaną uroczyście przyznane na Gali w Warszawie do końca stycznia 2022 roku. 

http://www.greco.services/pl/stypendia.html
mailto:stypendia@greco.services
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ETAP IV 
Wydatkowanie środków 
do 31 sierpnia 2022 roku 
 
Środki z przyznanego stypendium powinny być wydatkowane zgodnie z Planem stypendialnym.  

 

ETAP V 
Złożenie sprawozdania 
do 30 września 2022 roku 
 
Uczeń jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z realizacji Planu stypendialnego, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi rodzaj wydatków i przeznaczone na nie kwoty, w tym faktur (rachunków) za działania realizowane 
zgodnie z Planem stypendialnym. 


