
 

 
 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA STYPENDIALNEGO  

ZA WYNIKI W NAUCE W RAMACH PROJEKTU  

pt. „Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie” 

 
Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium dla: 

 

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

(imię i nazwisko ucznia) 

 

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

(data i miejsce urodzenia, PESEL ucznia) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

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

(nr. Konta bankowego rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Kryteria przyznania wsparcia stypendialnego: 

1. Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę w: 
Szkoła Podstawowa nr 1 Złotowie,     
Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie 
 

2. Uczeń uzyskał średnią ze wszystkich przedmiotów na koniec poprzedniego roku szkolnego w wysokości nie niższej niż 4,8. 

 

Podać  średnią:…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 

3. uczeń w poprzednim roku szkolnym z minimum dwóch spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uzyskał ocenę celującą.  

 

Podać nazwy przedmiotów:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. wysokość dochodu  w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego 

rok szkolny, na który przyznawana będzie pomoc stypendialna, nie przekracza dwukrotności kwoty wynikającej z 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej 

się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych 



 

 
 

oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238), czyli nie jest większa niż dwukrotność kwoty 754 zł, tj. 

1508 zł lub 844 zł, tj. 1688 zł, kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. 

Podać dochód na jednego członka rodziny:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. uczeń uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne (np. w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych w zakresie 
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości) oraz złożył 
dokumenty je potwierdzające.  
Wymienić:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
W przypadku jednakowej ilości punktów – pierwszeństwo: kryterium dochodowe.   

6. Profil ucznia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

7. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

8. Cele do osiągnięcia w związku z otrzymaniem stypendium: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

9. Wydatki jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium.  

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

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

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

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

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

 

Kryteria oceny: 

1) Średnią ocen za ostatnie dwa semestry: 6,00 - 5,50 - 20 pkt. 5,49 - 5,40 - 15 pkt. 5,39 - 5,20 - 10 pkt. 5,19 - 5,00 - 5 pkt. 
2) Udział w olimpiadach i konkursach międzynarodowych (liczy się również przejście do następnego etapu) - udział – 4 pkt. -

wyróżnienie – 7 pkt, -laureat – 10 pkt. 
3) Udział w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich (liczy się również przejście do następnego etapu) -udział – 3 pkt. -

wyróżnienie – 5 pkt, -laureat – 8 pkt. 



 

 
 

4) Udział w olimpiadach i konkursach lokalnych (liczy się również przejście do następnego etapu -udział w lokalnym, 
szkolnym, parafialnym - 0,5 punktu; -udział w międzyszkolnym- 1 pkt. -udział powiatowym – 1,5 pkt; - udział w 
wojewódzkim - 2 p; -wyróżnienie – 3 pkt, -laureat - 5 pkt. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie koniecznym do obsługi administracyjnej 

stypendium oraz wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska ucznia otrzymującego stypendium na stronie Gminy Miasta 

Złotów 

 

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

         (miejscowość i data)                                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 

 

Opinia Komisji przyznającej wsparcie stypendialne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                  (miejscowość i data)                                                                                                                                                                      (podpis Przewodniczącego) 

 

 


