
  
 

 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu programu stypendialnego 

 

    

 

 

 

 

WNIOSEK o przyznanie stypendium  

w  ramach projektu pt. „StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w 

Białymstoku" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPOWP 2014-2020  

 

(WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE – KOMPUTEROWO LUB PISMEM DRUKOWANYM) 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA  

1. Imię i nazwisko ucznia / uczennicy  

2. Telefon kontaktowy  

3. Aktualny adres e-mail  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
- w przypadku ucznia niepełnoletniego Wnioskodawcą jest  rodzic posiadający prawa rodzicielskie względem niego lub 

Opiekun prawny ustanowiony przez Sąd, Rodzic ucznia posiadającego orzeczenie/opinie o niepełnosprawności 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

2. Telefon kontaktowy  

3. Aktualny adres e-mail  

 

II. DANE DOTYCZĄCE KONTA BANKOWEGO  

4. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium 

Numer rachunku 

bankowego*  

Imię i nazwisko 

właściciela konta 
 

*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 i dostarczenia jego numeru.  

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) Kryterium I - kserokopie zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i/lub 

turniejów 

2) Kryterium V - dokumenty potwierdzające aktywność (np.: potwierdzenie organizatora imprezy, konkursu, 

projektu; certyfikaty ukończenia szkoleń lub staży). 

 

 

 

 

 

 

wypełnia ZSTiO z OI 

Nr wniosku  

Data wpływu  

  

  -     -     -     -     -     -     

  



  
 

 
 
 
 

a) KRYTERIUM I – osiągniecia w konkursach, olimpiadach, turniejach w roku szkolnym 2019/2020 

Miejsce Tytuł konkursu 

Poziom miejski:  

  

  

Poziom wojewódzki:  

  

  

Poziom ogólnopolski:  

  

  

Poziom międzynarodowy:  

  

  

b) KRYTERIUM II – średnia z ocen przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020…………………. 

 

c) KRYTERIUM III – Frekwencja w roku szkolnym 2019/2020……………..…….….. 

 

d) KRYTERIUM IV – Zachowanie w roku szkolnym 2019/2020 …………………….……. 

 

e) KRYTERIUM V – Wiedza, zdolności i zaangażowanie w życie szkoły  

Kategoria Opis 

udział w kołach 

zainteresowań/grantach 

 

udział w konkursach szkolnych 
 

udział w projektach unijnych 
 

udział w szkoleniach 
 

udział w stażach  
 

pomoc przy organizacji imprez, 
uroczystości szkolnych 

 

 

f) KRYTERIUM VI dodatkowe –  Niepełnosprawność 

Niepełnosprawność Tak/Nie 

orzeczenie o niepełnosprawności  

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 


