
 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium w ramach projektu  
„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” 

 

I. Dane osobowe Wnioskodawcy  

(w przypadku ucznia pełnoletniego wnioskodawcą jest uczeń, w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego 
rodzic lub opiekun prawny) 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

2. Status prawny 
Wnioskodawcy 
 

(zaznaczyć „X”) 

Rodzic niepełnoletniego ucznia, posiadający prawa rodzicielskie względem niego  

Opiekun prawny ustanowiony przez Sąd  

Pełnoletni uczeń  

3. Adres stałego 

zamieszkania
1
 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość i kod 
pocztowy 

 

  -    

Poczta   

Gmina  

Powiat  

Województwo  

4. Adres do 

korespondencji
2
 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość i kod 
pocztowy 

 

  -    

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

5. Telefon kontaktowy  

6. Adres e-mail  

 

  

                                    
1 

Adres stałego zamieszkania nie jest równoznaczny/równoważny z adresem zameldowania. 

2
 Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania. 



 
 

II. Dane osobowe ucznia 

1. Imię i nazwisko ucznia  

2. Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

 

  -   -     

3. Miejsce urodzenia  

4. PESEL 

 

           

7. Adres stałego 

zamieszkania
3
 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość i kod 
pocztowy 

 

  -    

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

8. Adres do 

korespondencji
4
 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość i kod 
pocztowy 

 

  -    

Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

9. Telefon kontaktowy  

10. Adres e-mail  

11. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium
5
 

Nazwa banku  

Nr rachunku 
bankowego 

 

  -     -     -     -     -     -     

Imię i nazwisko 
właściciela konta 

 

Dysponent konta 
bankowego 
 

(zaznaczyć „X”) 

Uczeń 

 

 

Rodzic  

Opiekun prawny  

Obydwoje rodziców/opiekunów   
 

                                    
3
 Miejscem zamieszkania ucznia niepełnoletniego jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 

przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska 

przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z 

rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 

określa sąd opiekuńczy.  

4
 Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania. 

5
 Stypendium będzie przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy. W przypadku jeśli Wnioskodawca/uczeń  

nie posiada rachunku bankowego zobowiązany będzie  przed podpisaniem umowy stypendialnej do założenia konta. 



 
 

2. Średnia ocen
6
 z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium 

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

IV. Dodatkowe kryteria oceny 

1. Osiągnięcia w olimpiadach / konkursach / turniejach – uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych 

poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium tytułu laureata lub finalisty (tj. w latach 

2014-2016): 

 olimpiady / turnieju co najmniej II stopnia, 

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125, z późn. zm.). 

Nazwa konkursu / olimpiady / turnieju 
(ze wskazaniem roku szkolnego oraz stopnia  

lub szczebla) 
Rok szkolny 

Laureat / finalista 
(zgodnie  

z zaświadczeniem
7
 wydanym przez 

organizatora 
konkursu/olimpiady/turnieju) 

1.   .......................... 

2.   .......................... 

3. .  .......................... 

                                    
6
 Zgodnie z regułą matematyczną, tj. jeżeli trzecia po przecinku cyfra jest większa lub równa 5, należy drugą  

po przecinku cyfrę zwiększyć o jeden. 
7
 Kryterium potwierdzać będą wyłącznie zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami i wzorem określonym w Rozporządzeniu. 

Kopie dyplomów nie będą wystarczające dla potwierdzenia spełnienia kryterium dodatkowego.  

WYPEŁNIA SPECJALISTA DS. KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

III. Podstawowe kryteria oceny 

1. Uczeń posiada status uczestnika projektu 

Uczeń złożył niezbędne dokumenty określone w regulaminie 

rekrutacji do projektu 

TAK 

□ 
NIE 

□ 



 

2. Ocena z zachowania uzyskana w roku poprzedzającym przyznanie stypendium. 

.......................... 
 

3. Frekwencja ucznia w roku poprzedzającym przyznanie stypendium. 

(liczba godzin nieusprawiedliwionych) 

…………………… 
 

 

 

V. Oświadczenia Wnioskodawcy 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY 

ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”:  

 

1) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o zmianie numeru rachunku bankowego 

wskazanego w części II.11 przedmiotowego wniosku; 

2) oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą; 

3) oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „CENTRUM 

KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ” a także pozostałą 

dokumentacją projektową i akceptuję ich postanowienia
8
; 

 

 

 

………..……………………………………… 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

VI. Załączniki do wniosku 

1. Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach w formie kopii; 
2. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego stypendysty - według wzoru, 
3. Oświadczenie dyrektora szkoły o wyznaczeniu opiekuna dydaktycznego - według wzoru, 

 

 

                                    
8
 Wzory przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie http://www.lo-niepolomice.pl/ 

http://www.lo-niepolomice.pl/

