Komunikat Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny
Stypendia na rok szkolny/akademicki 2016/2017
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM) informuje, że na rok
szkolny/akademicki 2016/2017 przyznane zostaną podane niżej stypendia,
ufundowane przez Przyjaciół Almanachu Muszyny.
1. Stypendium naukowe wysokości od 350 do 500 złotych miesięcznie w zależności od
sytuacji materialnej stypendysty, przeznaczone dla absolwenta Liceum Ogólnokształcącego
w Muszynie, który najlepiej zda maturę i podejmie dzienne studia w roku akademickim
2016/2017. Stypendium wypłacane będzie od października 2016 do czerwca 2017 roku;
kandydata wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w Muszynie.
2. Trzy stypendia naukowo-socjalne, tak zwane stypendia pomostowe, w wysokości 500
złotych miesięcznie, wypłacane od października 2016 do czerwca 2017 roku. Stypendia
mogą otrzymać wyróżniający się w nauce absolwenci Liceum w Muszynie, pochodzący z
rodzin, gdzie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1225 lub 1409 zł netto, gdy
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, którzy podejmą naukę na dziennych
studiach magisterskich. Trzech kandydatów wskazuje Rada Pedagogiczna Liceum w
Muszynie. Stypendia współfinansuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi.
3. Trzy stypendia naukowo-socjalne dla wyróżniających się uczniów Liceum w
Muszynie, w wysokości 200 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2016 roku do
czerwca 2017 roku. Preferowani są kandydaci, którzy odnotowali sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych oraz pochodzący z rodzin o niższych dochodach. Trzech kandydatów do
stypendium zgłasza w terminie do 20 czerwca 2016 roku Rada Pedagogiczna Liceum w
Muszynie. Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego z Warszawy.
4. Maksymalnie trzy stypendia socjalno-naukowe dla wyróżniających się absolwentów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy, którzy kontynuują lub podejmą naukę
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu. Stypendia w wysokości 200
złotych miesięcznie wypłacane będą od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.
Kandydatów w terminie do 20 czerwca 2016 roku zgłasza Rada Pedagogiczna Szkoły
Muzycznej w Krynicy. Stypendia współfinansuje Fundacja Batorego z Warszawy.
Stypendia wręczone będą w trakcie inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Liceum
w Muszynie oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Krynicy.
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