
 

Program Stypendialny Horyzonty – informacja dla nauczycieli 
 
Kto może ubiegać się o stypendium? 
- uczniowie klas 8, który pochodzą z miejscowości do 30 000 mieszkańców 
- średni miesięczny dochód w rodzinie kandydata za ubiegły rok tj. 2022 nie może przekraczać 17000 zł netto na 
osobę 
- uczniowie, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC – w województwie 
dolnośląskim i opolskim uczniowie wybierają najczęściej naukę we Wrocławiu (tam współpracujemy z dwiema 
szkołami), mogą jednak aplikować również do innych miast.  
Średnia ocen nie jest kryterium do przyznania stypendium, jednak Fundacja nie pomaga w dostaniu się do szkół, 
więc wyniki w nauce muszą pozwalać przypuszczać, że uczeń dostanie się do wybranej szkoły 
 
Co zapewniamy w ramach stypendium? 
Stypendium przyznajemy na cały okres nauki w szkole średniej 
- pokrywamy koszty mieszkania i wyżywienia w bursie oraz bilety komunikacji miejskiej (nasza Fundacja 

współpracuje z konkretnymi bursami, które zapewniają całodobowe wyżywienie, uczniowie na weekendy wracają 
do domów) 
- finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty językowe 
- dofinansowujemy wycieczki szkolne 
- wspieramy finansowo rozwój zainteresowań i pasji  
- organizujemy i finansujemy wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych, jak również wyjazd integracyjny dla 
wszystkich rozpoczynających stypendium (3-dniowa integracja w Warszawie tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, gdzie stypendyści poznają się, a następnie często mieszkają razem w pokojach w bursie) 
- opiekę i wsparcie koordynatora na miejscu, który spotyka się indywidualnie ze stypendystami, zapoznaje ich  
z miastem i minimum raz w miesiącu organizuje wspólne spotkania i wyjścia dla stypendystów (np. do teatru, na 
kręgle, gokarty)  
- wsparcie psychologiczne naszych fundacyjnych psycholożek  
 
Na jakie koszty muszą być gotowi rodzice w związku z udziałem dziecka w stypendium? 
Rozpoczęcie nauki poza miejscem zamieszkania wiąże się z dodatkowymi wydatkami, których większość pokrywa 
uzyskane stypendium. Rodzice ponoszą koszty szkolne, związane z zakupem podręczników, ubezpieczeniem, 
wyprawką szkolną, czy Radą Rodziców. Pod uwagę należy wziąć także opłaty związane dojazdami do domu  
w weekendy, czy kieszonkowe. 
 
 
Kiedy i jak można aplikować o stypendium oraz jak wygląda proces rekrutacyjny? 
Rekrutacja do programu stypendialnego Horyzonty jest dwuetapowa. 
Na pierwszym etapie kandydaci wraz z rodzicami/opiekunami wypełniają formularz dostępny na 
stronie internetowej Fundacji EFC do 31 marca na stronie https://efc.edu.pl/rekrutacja Po weryfikacji zgłoszeń, 
pod kątem zgodności z kryteriami, ogłaszamy listę Kandydatów, którzy przechodzą do drugiej fazy rekrutacji. 
W drugiej fazie rekrutacji, na przełomie kwietnia i maja Koordynatorzy Regionalni umawiają się  
z Kandydatami i ich rodzicami/opiekunami, na spotkania osobiste, w miejscach zamieszkania Kandydatów, 
odwiedzają również szkoły i spotykają się z nauczycielami. Prosimy Kandydatów o nagranie krótkiego filmu o sobie. 
Takie nagranie jest materiałem uzupełniającym dla Komisji Stypendialnej, złożonej z członków Rady Programowej 
Fundacji, która podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium. 
W czerwcu Komisja Stypendialna na podstawie wszystkich zebranych danych ocenia, kto najbardziej 
potrzebuje wsparcia stypendialnego i ustala listę rankingową Kandydatów, która jest ogłoszona na 
stronie Fundacji – pierwszych 6 osób w danym mieście otrzymuje informację, że jeśli tylko dostanie 
się do szkoły, to zostanie przyjęty do Stypendium.   
W lipcu Kandydaci, którzy dostaną się w pierwszym naborze do wybranych szkół średnich i będą w limicie miejsc 
stypendialnych w danym województwie, zostają Stypendystami i Stypendystkami Programu Stypendialnego 
Horyzonty. Kandydaci, którzy się nie dostaną do szkoły zwalniają miejsce kolejnej osobie z listy rankingowej.  
 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorką regionalną województwa dolnośląskiego: 

Agnieszka Markowska 

tel. 696 650 067 

e-mail: amarkowska@efc.edu.pl

https://efc.edu.pl/rekrutacja


 

Licea i technika Programu Stypendialnego Horyzonty 

Wrocław: 

 Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego, które kształci uczniów  

w oddziałach: matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym, językowym, humanistycznym, 

ekonomiczno – społecznym oraz w klasie wstępnej tzw. „0” (uczniowie będąc w kl.0 przez pierwszy rok 

uczą się głównie języka francuskiego, następnie w marcu wybierają rozszerzenie, spośród wszystkich 

dostępnych w szkole, aby od klasy 1 część przedmiotów była prowadzona już w języku francuskim. 

Klasa wstępna wydłuża naukę w liceum do 5 lat, jednak uczeń kończy szkołę z doskonałą znajomością 

języka francuskiego, a dodatkowo ma okazję skorzystać z wielu wycieczek, wymian i projektów 

językowych) 

 Technikum Nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, najlepsze technikum  

w województwie dolnośląskim w rankingu Perspektyw, które kształci na kierunkach: technik informatyk, 

technik programista, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk. 

 

Białystok:  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

Gdańsk:  III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte 

Gdynia:   III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP 

Kraków:   V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego 

Kraków:   VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 

Kraków:   Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności 

Krosno:  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika 

Lublin:  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

Olsztyn:   II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego 

Poznań:   II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej 

Poznań:   Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego 

Szczecin:   II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 

Szczecin:   XIII Liceum Ogólnokształcące 

Warszawa:   XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

Warszawa:   LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Warszawa:   Technikum Mechatroniczne nr 1 

Zielona Góra:   I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego 

 


