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Opis Programu  
 

Fundusz Stypendialny  pn. ,,Wspieramy Dębniańskie Talenty- śladami naszych absolwentów” powstał 

w 2008r. Od samego początku celem głównym organizatora Funduszu ( Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Dębno)  było wspieranie , promowanie  uczniów  którzy osiągają bardzo dobre wyniki  w dziedzinach 

nauki, kultury i sztuki. Na podstawie przyjętego Regulaminu stypendia są przyznawane dwa roku do 

roku  po I semestrze i po II .  

 

Ubiegając się o tegoroczne stypendium  na początek należy zapoznać się dokładnie z Programem 

Stypendialnym i Regulaminem  w którym wprowadziliśmy szereg zmian , oto kilka z nich: 

 

- poszerzamy krąg osób  uprawnionych do ubiegania się o stypendium (  dotychczas  byli to uczniowie 

Niepublicznego Gimnazjum , Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie  oraz absolwenci obu 

szkół ) obecnie będą to również  uczniowie klas V, VI, VII, VIII  Zespołu Szkół  w Dębnie  

  

-Zarząd zastrzega sobie prawo ogłoszenie naboru stypendialnego tylko dla części uprawnionych  

np. tylko dla szkól podstawowych  lub tylko dla szkół średnich, czy  nabór na stypendia naukowe 

bez stypendiów sportowych i artystycznych  ( każdorazowo zależne to będzie od budżetu naszej 

organizacji i jej możliwości finansowych)  

 

- Zarząd ustalając prawo do otrzymania stypendium bierze pod uwagę tylko osiągnięcia Kandydata za 

   ostatnie półrocze  

 

-ocena z zachowania musi być co najmniej wyróżniająca 

 

- zmieniony został  częściowo  wzór wniosku który uwzględnia możliwość podania rachunku 

   bankowego  ( w przypadku jego braku stypendium będzie wypłacane podczas gali stypendialnej ) 

 

- obowiązuje  nowy  wzór oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na  przetwarzanie danych 

   Osobowych 

 

-  wniosek o stypendium może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły 

 

Szczegółowe  zasady  ubiegania się i przyznawania  stypendium zostały  przyjęte uchwałą  Zarządu 

Stowarzyszenia w dniu 31 stycznia 2019 r.   

 

Aktualny wzór wniosku , regulamin przyznawania , niezbędne dokumenty znajdują się na stronie 

Stowarzyszenia www.stowdebno.pl  w aktualnościach i zakładce Fundusz Stypendialny ,,Wspieramy 

dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów” 
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