Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady
udzielania pomocy stypendialnej w projekcie
pt. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”
Kod rekrutacyjny
Data i godzina wpływu wniosku
Podpis osoby przyjmującej wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny ……… / ………
wnoszony w odpowiedzi na ogłoszenie naboru
w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

A. Dane Ucznia
1. Nazwisko:
2. Imię:
3. PESEL:

_

_

_

4. Oświadczenie o posiadanym statusie ucznia:

5. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
objętej projektem

_

_

_

_

_

_

_

_

Uczeń:
☐ klasy 5, 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej
Uczeń:
☐ Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie
☐ Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie

6. Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie
„Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”

Oświadczam, że jestem uczestnikiem projektu „Nowoczesne
kształcenie w Mieście Grybów” w roku szkolnym, na który
ubiegam się o stypendium
☐ TAK
☐ NIE

B. Dane Wnioskodawcy
1. Wnioskodawcą jest:

☐ Rodzic lub opiekun prawny ucznia, który oświadcza, że jest uprawniony
do reprezentacji ucznia

2. Nazwisko:
3. Imię:

C. Średnia ocen Ucznia w roku szkolnym ……… / ………
Średnia arytmetyczna ocen:
1.

z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego:

2.

z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,
matematyki i przedsiębiorczości:

_,_ _
_,_ _

Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa szkolnego
lub zaświadczenie o średniej ocen z powyższych przedmiotów.
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D. Dodatkowe punkty premiujące
1. Konkursy i olimpiady:
Czy Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty z tytułu uzyskanych przez Ucznia osiągnięć w konkursach
i olimpiadach?
☐ TAK

☐ NIE

Jeśli zaznaczono TAK należy wypełnić poniższą tabelę oraz dołączyć do wniosku oryginał
lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia organizatora konkursu
lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na świadectwie szkolnym).
Jeśli zaznaczono NIE należy przejść do pola D.2.
Nazwa konkursu organizowanego
Rok szkolny, w którym
na podstawie właściwych przepisów prawa: przeprowadzany był konkurs:

Osiągnięcie (laureat, finalista):

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

Nazwa olimpiady organizowanej
Rok szkolny, w którym
na podstawie właściwych przepisów prawa: przeprowadzana była olimpiada:

Osiągnięcie (laureat, finalista,
uczestnik):

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________
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Nazwa olimpiady międzynarodowej

Rok szkolny, w którym
przeprowadzana była olimpiada
międzynarodowa

Osiągnięcie (zwycięzca, laureat,
finalista, wyróżnienie):

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

________________

_____________________

_________________

_________________

2. Niestandardowe formy kształcenia:
Czy Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty z tytułu uczestnictwa przez Ucznia w niestandardowych formach
kształcenia?
☐ TAK

☐ NIE

Jeśli zaznaczono TAK należy wypełnić poniższą tabelę oraz dołączyć do wniosku oryginał lub kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie
została poświadczona na świadectwie szkolnym) lub zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych
tokiem studiów wydanego przez organizatora tych zajęć.
Jeśli zaznaczono NIE należy przejść do pola E.
Forma niestandardowego kształcenia:
☐

Indywidualny program lub tok nauki

Rok szkolny:
_________________
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E. Dodatkowe punkty eliminujące bariery edukacyjne
1. Rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej
Czy Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny Ucznia?
☐ TAK

☐ NIE

Jeśli zaznaczono TAK należy dołączyć do wniosku oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub
oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego , gdy sprawa o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego jest w toku – w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia decyzji
ustalającej prawo najpóźniej na 7 dni przed utworzeniem list, pod rygorem nie udowodnienia okoliczności, na którą
Wnioskodawca się powołuje.
Jeśli zaznaczono NIE należy przejść do pola E.2.

2. Uczeń jest członkiem rodziny wielodzietnej
Czy Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty z uwagi na okoliczność, że Uczeń jest członkiem rodziny
wielodzietnej?
☐ TAK

☐ NIE

Jeśli zaznaczono TAK należy dołączyć do wniosku oświadczenie o wywodzeniu się Ucznia z rodziny wielodzietnej.
Jeśli zaznaczono NIE należy przejść do pola E.3.
3. Uczeń jest osobą niepełnosprawną
Czy Wnioskodawca ubiega się o dodatkowe punkty z uwagi na okoliczność, że Uczeń jest osobą niepełnosprawną?
☐ TAK

☐ NIE

Jeśli zaznaczono TAK należy dołączyć do wniosku oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o
niepełnosprawności Ucznia.
Jeśli zaznaczono NIE należy przejść do pola F.

F. Oświadczenia Wnioskodawcy
Niniejszym potwierdzam prawdziwość
i w dokumentach do niego załączonych.

danych

zamieszczonych

we

wniosku

o

przyznanie

stypendium

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podpis Wnioskodawcy ………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania pomocy stypendialnej
w projekcie pt. „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów”.

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Podpis Wnioskodawcy ………………………………………………
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G. Załączniki1
☐

Kopia świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium
lub zaświadczenie o średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego oraz z przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości,

☐

Kopia zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na
świadectwie szkolnym),

☐

Kopia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (o ile okoliczność ta nie została poświadczona na
świadectwie szkolnym),

☐

Kopia decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

☐

Oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania zasiłku rodzinnego,

☐

Oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej,
Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia.

☐
☐

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

Podpis Wnioskodawcy ……………………………………………

Należy odznaczyć załączniki składane wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium.
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