
Informacja dla kandydatów ubiegających się o stypendium Queen Hedvig 2022 

Drodzy Uczniowie I LO w Zielonej Górze! 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Queen Hedvig Scholarship, w ramach którego 

organizowany jest tygodniowy wyjazd do Doliny Krzemowej (24.09-2.10.2022), gdzie będzie można zwiedzić 

Uniwersytet Stanforda, a także wybrane firmy, m.in. Microsoft, LinkedIn, Facebook. Przygotowanie 

dokumentów nie powinno zająć Wam wiele czasu, a naprawdę warto spróbować swoich sił w tym 

niecodziennym projekcie. Projekt edukacyjny jest w całości dofinansowany. Więcej informacji udzielą Wam 

nauczyciele języka angielskiego.  

 

TERMIN PRZEKAZYWANIA PRAC ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 10 MAJA  
 
Przystępując do I etapu eliminacji należy spełnić następujące wymagania: 
 

• Średnia ocen z I semestru wynosząca co najmniej 4.50 

• Sporządzenie listu motywacyjnego w języku polskim, w którym przedstawi się swoją aktywność w życiu 

społecznym lub szkolnym oraz wybitne osiągnięcia w nauce/sporcie 

• Sporządzenie eseju w języku angielskim, na temat swojego wzoru, idola naukowego, bohatera.  

Esej może składać się maksymalnie z 1384 słów. 

• Podpisanie wniosku oraz klauzuli RODO - rodzic lub pełnoletni uczeń - dokumenty nr 2 i 3 w zakładce 

Queen Hedvig 

 

Do 10 maja do godz. 15.00 czekamy na dokumenty. 

 

Co należy zrobić? 

• Esej i list motywacyjny w formie elektronicznej wyślij na adresy e-mailowe:  

(DO) Karolina.Skowronska@jedynka.zgora.pl  oraz (DW) Anna.Kassa@jedynka.zgora.pl 

• Formularz kandydata I LO (Dokument 1 w zakładce Queen Hedvig) – to wypunktowane osiągnięcia z 

listu motywacyjnego – wyślij również na adresy e-mailowe:  

(DO) Karolina.Skowronska@jedynka.zgora.pl  oraz (DW) Anna.Kassa@jedynka.zgora.pl 

• Esej i list w formie papierowej - wydrukowany i podpisany (imię, nazwisko, klasa), a także wniosek oraz 

klauzulę RODO (dok. 2 i 3 w zakładce Queen Hedvig) - przynieś do p. Karoliny Skowrońskiej, pedagoga 

szkolnego (Jakub Bieniecki) lub swojego nauczyciela języka angielskiego.  

 

Jeśli potrzebujesz wydrukować cokolwiek – np. esej i list - możesz to zrobić u pedagoga szkolnego :)  

 

Resztą zajmiemy się my. Komisja wybierze 5 osób, które zostaną zakwalifikowane do II Etapu Eliminacji.  

 

      Jeszcze raz gorąco zachęcamy! 

- Komisja konkursowa przy I LO 
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