Stypendium SAPERE AUSO w roku szkolnym 2018/2019

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2018/2019.


Stypendia mogą być udzielane uczniom publicznych i niepublicznych szkół, działających na terenie
Województwa Małopolskiego oraz uczniom uczącym się w szkołach, które nie działają na terenie
Województwa Małopolskiego ale posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Województwa
Małopolskiego.



Uczniowie powtarzający rok nie mogą ubiegać się o stypendium. Wyjątek mogą stanowić
udokumentowane przypadki losowe.



Informacje o możliwości składania wniosków online zostaną podane na stronie Sapere Auso
w zakładce Stypendium oraz na fanpage'u @SapereAuso.



Przewidywana data uruchomienia systemu składania wniosków online to 1 września 2018.



Wniosek online jest obowiązkowym elementem w całej procedurze składania Wniosków
Stypendialnych.



Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację do dnia 30 wrzenia 2018
roku włącznie. Po upływie terminu niedopuszczalne jest poprawianie czy uzupełnianie wniosków.
Wnioski złożone po terminie określonym w regulaminie, jak również wnioski złożone wcześniej
lecz na dzień upływu tego terminu niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę,
ani oceniane.



Wniosek powinien zostać dostarczony do Biura Fundacji (adres: os. Teatralne 4a,pok.101A
31-495 Kraków) nie później niż w ostatnim dniu terminu do składania wniosków. Termin ten uważa
się za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem prawidłowo wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami faktycznie wpłynął do Biura Fundacji, w godzinach jej pracy. Data
nadania w wypadku korespondencyjnego składania wniosku pozostaje bez znaczenia dla
zachowania powyższego terminu.



Wniosek może zostać złożony przez wnioskodawcę osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika,
przy czym w takim wypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i zawierać wyraźne umocowanie do złożenia wniosku. Oryginał pełnomocnictwa
należy dołączyć do wniosku.



W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wniosek o udzielenie
stypendium podpisują jej przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), a w przypadku
osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek wymaga zatwierdzenia przez
jej przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów).



Wniosek o udzielenie stypendium należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej
Fundacji: www.sapereauso.org. Formularz należy wypełnić i zarejestrować online na stronie
internetowej Fundacji, następnie wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami
doręczyć do Fundacji na zasadach określonych w ustępach poprzedzających



Dokumenty załączane do wniosku przedkłada się w oryginale. Jeżeli regulamin tak stanowi,
dokumenty mogą zostać przedłożone w kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem.
Dopuszcza się możliwość potwierdzenia przedłożonej dokumentacji przez pracowników Fundacji.

Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych stypendiów znajdują się poniżej,
natomiast pełne dane jak i wymagane formularze są dostępne na oficjalnej stronie Fundacji
SAPERE AUSO http://www.sapereauso.org/dokumenty.html:
Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne
1. Uczeń ubiegający się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne musi spełnić następujące
warunki: wykazać się osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny lub na który przyznane
będzie stypendium, w zależności od dziedziny aktywności artystycznej przedstawiając np.: publikacje,
dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty będące dowodem wygranych konkursów, zdobytych nagród,
eksponowania swoich prac artystycznych na wystawach, występach na koncertach itp.
2. Ponadto uczeń starający się o stypendium musi wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium średnią ocen w szkole ponadgimnazjalnej nie niższą
niż 4,00.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 składane w formie kserokopii wymagają potwierdzenia za
zgodność z oryginałem.
Do wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca musi dołączyć także
o listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną
działalność artystyczną, w liczbie od dwóch do czterech, w tym uczniowie – jeden list
rekomendacyjny od dyrektora szkoły macierzystej.

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe
1. Uczeń ubiegający się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe musi spełnić następujące
warunki: wykazać się osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
przyznane będzie stypendium, w zależności od dziedziny aktywności sportowej przedstawiając np.:

dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty będące dowodem wygranych zawodów
i turniejów, posiadanej klasy sportowej, przynależności do kadry itp.
2. Ponadto uczeń starający się o stypendium musi wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium średnią ocen: w szkole ponadgimnazjalnej nie niższą
niż 4,00.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składane w formie kserokopii wymagają
potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Do wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca musi dołączyć także
o listy rekomendacyjne od opiekunów sportowych lub osób prowadzących podobną działalność
sportową, w liczbie od dwóch do czterech, w tym uczniowie – jeden list rekomendacyjny od
dyrektora szkoły macierzystej.

Stypendium w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych
wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych
1. Uczeń ubiegając się o stypendium w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych
wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych musi spełnić następujące warunki:
1) udokumentować planowane czynne uczestnictwo w ogólnopolskich lub międzynarodowych
wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych m. in. olimpiadach, turniejach, konkursach,
zawodach, konferencjach, seminariach, wystawach, koncertach, z zastrzeżeniem
2) wykazać się osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane
będzie stypendium przedstawiając np.: wyniki prowadzonych prac badawczych, publikacje, referaty
i odczyty na konferencjach/seminariach naukowych, uzyskane patenty i wynalazki, dyplomy,
zaświadczenia lub inne dokumenty będące dowodem uzyskanych nagród, wyróżnień, wygranych
konkursów/zawodów/ turniejów, eksponowania swoich prac artystycznych na wystawach, występach na
koncertach, posiadanej klasy sportowej, przynależności do kadry itp.;
3) przedstawić w oryginale rekomendacje od dyrektora szkoły lub dziekana uczelni lub rektora
uczelni w związku z planowanym udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach,
o których mowa w pkt 1.;
2. [„Matura na 100%”] wykazać, że w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawał egzamin maturalny
organizowany przez CKE –OKE i w ramach tego: (a) przystąpił do wszystkich obowiązkowych egzaminów

z części pisemnej i ustnej albo w zakresie przedmiotów objętych tymi egzaminami uzyskał tytuł laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w komunikacie Dyrektora CKE i (b)
przystąpił do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i (c) z co
najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskał wynik 100% albo tytuł laureata lub finalisty i (d) z
każdego egzaminu maturalnego uzyskał wynik co najmniej 90%; uzyskanie tytułu laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w komunikacie Dyrektora CKE uważa się za
zaliczenie danego przedmiotu na 100%.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 mogą być składane w formie kserokopii, ale wymagają
potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 1.,stypendysta zobowiązany jest do
dostarczenia Fundacji zaświadczenia (w oryginale) o uczestnictwie w wydarzeniach, o których mowa ust.
1.w pkt 1.
Do wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca musi dołączyć także
o rekomendację, o której mowa w pkt 3 (tj. przedstawić w oryginale rekomendacje od dyrektora szkoły
lub dziekana uczelni lub rektora uczelni w związku z planowanym udziałem w ogólnopolskich lub
międzynarodowych wydarzeniach, o których mowa w pkt 1.;)

Dodatkowo:
Stypendium dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych
1. Z zastrzeżeniem pozostałych przepisów regulaminu programu stypendialnego SAMERE AUSO (w
tym zwłaszcza Rozdziału III.), Student podejmujący studia na kierunkach kluczowych dla rozwoju
regionu Małopolski może otrzymać stypendium jeżeli spełnia następujące warunki:
1) zdać egzamin dojrzałości w pierwszym terminie, w roku ukończenia szkoły i podjąć studia
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym
w publicznych lub niepublicznych uczelniach działających na terenie Województwa
Małopolskiego, na kierunkach studiów kluczowych dla rozwoju regionu Małopolski; wykazać się
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi w roku szkolnym poprzedzającym rok,
na który przyznane będzie stypendium, przedstawiając dokumentację potwierdzającą osiągnięcia
naukowe i/lub artystyczne i/lub sportowe;
2) wykazać się uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie
niższą niż 4,50.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 składane w formie kserokopii wymagają potwierdzenia za
zgodność z oryginałem.

