
 

 
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu  

………………………………………………………………………………… 

 

Wypełnia Szkoła  

Nr Wniosku  ………………………….. 

Data złożenia 
Wniosku 

………………………….. 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium 

w Projekcie  „....…………………………………………………………………………………….” 

 
 
 
 

I DANE UCZNIA  

Imię (imiona) …………………………………………….…Nazwisko ………………………………………………………. 

PESEL …………..………………………………………….. 

Jestem uczniem Szkoły: ……………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: …………………………………………………..Profil: ..................................................................................................… 

II DANE WNIOSKODAWCY (uzupełniane w przypadku gdy Uczeń jest osobą 

niepełnoletnią/nie posiada zdolności do czynności prawnych) 

Imię (imiona) i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

……………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon do kontaktu ……………………………………………………………………………………… 

III. OŚWIADCZENIA UCZNIA/WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem zrekrutowany do zajęć ……………………………….…………..(nazwa zajęć), które są/będą 
realizowane w ramach Projektu 
………………………………………………………………………………………………..w  szkole, której 
jestem uczniem w roku szkolnym 2018/2019. 

2. W roku szkolnym 2017/2018 byłem uczniem mojej obecnej szkoły/ W roku szkolnym 2017/2018 byłem 
uczniem szkoły ………………………………………………………………………., w której realizowany był 
Projekt………………………………………………………………………………………………………………… 
i nie pobierałem w tej szkole stypendium w ramach tego Projektu. (niewłaściwe skreślić) 



 

 
 

3. W roku szkolnym 2017/2018 nie pobierałem więc stypendium w ramach Projektu 

…………………………………………………………………………………………. w mojej ani w żadnej innej 

szkole, w której ten Projekt był realizowany. 

4. Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie i 

załącznikami do tego regulaminu oraz oświadczam, że rozumiem i akceptuję zapisy tych dokumentów. 

5. Do Wniosku przedkładam: Oświadczenie o dochodach, Oświadczenie o wielodzietności oraz 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zawarcia umowy stypendialnej oraz wypłaty stypendium, 

niezbędnym będzie podanie dalszych danych osobowych, w tym danych wymaganych Wytycznymi 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek w 

przypadku ich nie podania i nie podpisania Oświadczenia uczestnika projektu, zawarcie umowy nie 

będzie możliwe. 

IV. Wybrany Kierunek rozwoju edukacyjnego ucznia 

Wybrany przez Ucznia kierunek rozwoju edukacyjnego, to:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wskazany przez Ucznia, a jeśli Uczeń jest niepełnoletni przez Ucznia wraz z jego rodzicem lub opiekunem prawnym, wybrany, spośród szkolnych 

przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, przedmiot nauczania lub grupa przedmiotów nauczania, w których Uczeń zamierza 

poszerzać swoją wiedzę w roku szkolnym 2018/2019.W tym miejscu Uczeń wpisuje szkolny przedmiot lub przedmioty nauczania, w 
ramach których zamierza rozwijać swoje zdolności, tj.: matematykę, fizykę, chemię, biologię, przyrodę, geografię, zajęcia 
komputerowe, informatykę, przedsiębiorczość,  języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński , włoski.  

Należy wybrać jeden a maksymalnie 2 przedmioty 

 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we Wniosku o 
przyznanie stypendium 

 

……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
 
 

……………………………………………………………………. 
(czytelny podpis Ucznia) 

 

……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
 

……………………………………………………………………. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy - w przypadku, jeśli Uczeń 

nie jest jednocześnie Wnioskodawcą) 
 
 
 

 
 

 

Część  wypełniana przez Szkołę 



 

 
 

Uczeń w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się na liście uczniów 
szkoły………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

……………………………………........................................ 
Czytelny podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

Uczeń został zrekrutowany do uczestnictwa w zajęciach (rozwijających/wyrównawczych), które 
są/będą realizowane w ramach Projektu w Szkole w bieżącym roku szkolnym. 

……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

……………………………………........................................ 
Czytelny podpis Koordynatora Szkolnego 

Uczeń nie pobierał stypendium w Szkole ze środków Projektu w roku szkolnym 2017/2018. 

……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 

……………………………………........................................ 
Czytelny podpis Koordynatora Szkolnego 

Formularz został sprawdzony formalnie i merytorycznie przez Szkolną  Komisję Rekrutacyjną (SKR) 
w składzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

……………………… 
Data 

 

 
 

……………………………………........................................ 
Czytelny podpis przewodniczącego SKR 

 
 

.....……………………………………. 
Pieczęć szkoły 

 

 
 

 


