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Program stypendialny 
ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo 

Instrukcja postępowania ze zgłoszeniem 

 

Drogi Wnioskodawco, aby ubiegać się o Stypendium ART GrECo: 

1. Przedstaw się 

➢ Napisz kilka słów o sobie, kim jesteś i dlaczego to właśnie Ty 
powinieneś otrzymać stypendium ART GrECo?  

➢ Notatkę wpisz później w Formularzu zgłoszeniowym.  

➢ Pamiętaj o ograniczeniu liczby słów do 150. 

2. Esej 

➢ Przygotuj esej na jeden wybrany temat: 

o „Moja recepta na szczęście” lub  

o „Praca marzeń”. 

➢ Esej wpisz później w Formularzu zgłoszeniowym.  

➢ Pamiętaj o ograniczeniu liczby słów do 300. 

3. Osiągnięcia 

➢ Wybierz kategorię, w której chcesz zgłosić swoje osiągnięcia 
(Nauka, Sztuka, Sport). Możesz wybrać tylko jedną 
kategorię! 

➢ Zrób listę swoich osiągnięć z ostatnich 2 lat: olimpiad 
przedmiotowych, konkursów kuratoryjnych, konkursów 
interdyscyplinarnych, konkursów i festiwali artystycznych 
lub zawodów sportowych. Wybierz maks. 5 osiągnięć z 
wybranej kategorii – nie wpisuj osiągnięć z etapów 
szkolnych i powiatowych! 

➢ Osiągnięcia wpisz w odpowiednich polach Formularza 
zgłoszeniowego.  

4. Rekomendacja 

➢ Poproś Twojego nauczyciela albo np. opiekuna sportowego 
lub artystycznego o napisanie listu rekomendacyjnego  

➢ List musi być podpisany także przez Dyrektora Twojej szkoły 
lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły. 
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5. Skany 

Przygotuj skany: 

➢ świadectwa za rok szkolny 2021/2022 

➢ dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia. 

6. Zgłoszenie 

Wejdź na stronę https://greco.services/pl/o-nas/program-
stypendialny-art-greco/  

➢ Zapoznaj się z Regulaminem ART GrECo,  

➢ Następnie wypełnij elektronicznie Formularz zgłoszeniowy i 
wyślij go. 

➢ Wypełnij elektronicznie Plan stypendialny  
i zapisz go jako PDF. 

7. Wydruki 
➢ Jeśli masz ukończone 13 lat: Wydrukuj Oświadczenie 

potwierdzające chęć udziału w Programie oraz prawdziwość 
danych zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym 

8. E-mail 

Przygotuj wiadomość e-mail z załącznikami: 

➢ Wypełniony Plan stypendialny w formacie PDF 

➢ Skan Listu rekomendacyjnego 

➢ Skan świadectwa za rok szkolny 2021/2022 

➢ Skany dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia 

➢ Jeśli masz ukończone 13 lat, także skan podpisanego 
Oświadczenia potwierdzającego chęć udziału w Programie 
oraz prawdziwość danych zamieszczonych w Formularzu 
zgłoszeniowym 

9. Wysyłka 

Wyślij e-mail z załącznikami na adres: 

stypendia@greco.services  

z dopiskiem „Stypendium ART GrECo“ 

 

Masz czas do 16 października 2022 r. 
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