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RACIBORSKI  

FUNDUSZ LOKALNY 
Racibórz ul. Rzeźnicza 8 

 Racibórz, dnia 05.09.2017r. 

  

Dyrektorzy Szkół  

w Raciborzu 

wg rozdzielnika 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że z dniem 1 września 2018 roku 

rozpoczęliśmy jubileuszową, bo już dwudziestą edycję Programu Stypendialnego 

„MECENAT” na rok szkolny 2018/2019. Prowadzony nieprzerwanie od 19 lat program 

stypendialny ma na celu udzielenie wsparcia finansowego najbardziej uzdolnionym, 

młodym raciborzanom, wywodzącym się z niezamożnych rodzin. Od początku 

realizowania programu, zakwalifikowani uczniowie raciborskich szkół uczestniczyli 

w kolejnych jego edycjach, otrzymując stypendium naukowe. Nieoceniona była przy tym 

Państwa pomoc w wyborze najbardziej potrzebujących takiego wsparcia uczniów. Prosimy 

zatem o rozpropagowanie informacji o bieżącej edycji Programu wśród uczniów Państwa 

szkoły oraz włączenie się pedagoga szkolnego do rekrutacji kandydatów, tj. wskazanie  

uczniów najbardziej zasługujących na to wyróżnienie i finansowe wsparcie.  

Zaznaczamy, że ze względu na dofinansowanie Programu ze środków gminnych, 

pomoc stypendialna może być udzielona wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie 

gminy Racibórz. 

W tym roku Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7-8 

i klasy 3 gimnazjum oraz uczniów szkół średnich. W sumie przyznanych zostanie 20 

stypendiów w wysokości 120zł miesięcznie na okres roku szkolnego.  

Kryteria brane pod uwagę przy kwalifikowaniu uczniów  do otrzymania stypendium to 

średnia ocen powyżej 4,6 za poprzedni rok szkolny, wyjątkowe osiągnięcia ucznia, a także 

trudna sytuacja materialna kandydata. 

Oczekujemy, że dotrzecie Państwo z informacją o możliwości ubiegania się o 

stypendium do uczniów spełniających w największym stopniu określone kryteria i skierujecie 

ich do złożenia wniosku stypendialnego, który załączamy do niniejszego pisma.   

Wnioski można składać do dnia 26 września 2018r. w siedzibie Fundacji przy 

ul. Rzeźniczej 8, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 14:00. Wszelkie 

informacje w w/w dniach i godzinach można uzyskać pod numerem telefonu 032 418 15 93. 

 

Z pozdrowieniami 

Prezes Fundacji Raciborski Fundusz Lokalny 

Maria Wiecha 

Rozdzielnik: 

- Szkoły podstawowe nr 1, 4, 13, 15, 18. 

- Szkoły średnie: ZSO nr 1, LO nr II, ZSEkon., ZSOMS, CKZiU nr 2 „Mechanik”.   
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