
 

 

Załącznik do Regulaminu programu stypendialnego 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

w ramach projektu „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji” 
 

1. Dane osobowe kandydata/ki do stypendium: 

1) Imię i nazwisko:  ………………….……………………………………………………... 

2) Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….... 

3) Klasa: …………………………………………………………………………................. 

4) W przypadku przyznania stypendium wnoszę o przekazywanie środków na konto bankowe: 

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………….. 

Właściciel konta bankowego: …………………………………………………… 
 

2. Kryteria do stypendium: 

1) obligatoryjne: 

a) nazwa i ocena z jednego ze wskazanych przedmiotów: biologia, chemia, geografia, fizyka, 

matematyka, język angielski, język rosyjski lub niemiecki i średnia ocen z ww. przedmiotów, które 

otrzymał uczeń w ostatniej klasyfikacji: 

     
przedmiot  ocena (min 5,0)  średnia ocen 

LUB 

nazwa i ocena z jednego z przedmiotów/modułów zawodowych ucznia i średnia ocen 

z przedmiotów/modułów zawodowych, które otrzymał uczeń w ostatniej klasyfikacji: 

     
przedmiot/moduł*  ocena (min 5,0)  średnia ocen 

*w przypadku klasyfikacji śródrocznej pod uwagę brane będą oceny
 
przewidywane/klasyfikacyjne z jednostek modułowych 

b) ocena potencjału ucznia dokonana przez nauczyciela wskazanego w ppkt. a) przedmiotu/modułu: 

   
Ocena*  Czytelny podpis nauczyciela lub asystenta koordynatora projektu 

*dobry, wyróżniający, wzorowy- wpisana przez nauczyciela lub asystenta koordynatora projektu na podstawie informacji uzyskanej od nauczyciela przed 

posiedzeniem komisji 

c) ocena zachowania (dobra, bardzo dobra, wzorowa): __________________________________ 

2) dodatkowe (tytuł laureata lub finalisty). Uczeń wskazuje tylko jedno z wybranych osiągnięć, w którym 

uzyskał najwyższy wynik: 

a) osiągnięcie na poziomie szkolnym i międzyszkolnym: 

Nazwa Data Uzyskany wynik* 

   

b) osiągnięcia na poziomie okręgowym: 

Nazwa Data Uzyskany wynik* 

   

c) osiągnięcia na poziomie centralnym (ogólnopolskim):  

Nazwa Data Uzyskany wynik* 

   

*Osiągnięcie musi być potwierdzone kopią dokumentu lub wiadomością pisemną dostarczoną do szkoły przez organizatora lub 

opiekuna szkolnego konkursu/olimpiady przed posiedzeniem komisji. Należy przedstawić osiągnięcie tylko z roku szkolnego, 

w którym składany jest wniosek. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu programu stypendialnego. 

 

Białystok, …………………. ………………..…………………….  
(data) (czytelny podpis pełnoletn. Ucznia/Uczennicy)  

 ……………………………………... 
(czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego niepełnoletn. Ucznia/Uczennicy) 

 

 



 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

OPINIA   KOMISJI   STYPENDIALNEJ 

Komisja w składzie: 

1.  …………………………………… 2. …………………………………… 

   

3. …………………………………… 4. …………………………………… 

 

Czy wniosek spełnia wymagania formalne?  TAK / NIE* 

 

Po rozpatrzeniu wniosku spełniającego wymagania formalne na posiedzeniu w dniu: …………………… 

komisja przyznała punkty wg poniższego  zestawienia: 

 

  Liczba przyznanych punktów 

1. Kryteria obligatoryjne  

a) 

Ocena za wskazany przedmiot/moduł  

Średnia ocen z przedmiotów/modułów  jest równoznaczna 

z liczbą punktów (z dokł. do 0,01) 
 

b) 
Ocena potencjału ucznia: 
dobry- 1 pkt, wyróżniający- 2 pkt, wzorowy- 3 pkt 

 

c) 
Ocena zachowania: 
wzorowa- 2 pkt, bardzo dobra- 1 pkt, dobra- 0 pkt 

 

2. Kryterium dodatkowe (tytuł laureata lub finalisty)  

Suma przyznanych punktów:  

 

Opinia komisji stypendialnej: pozytywna/negatywna* 

Podpisy komisji:  ………………………………… ……………………………… 

     ……………………………….. ……………………………… 

 

_____________________________________________________________ 

                                                           

DECYZJA DYREKTORA 

w sprawie stypendium* 

Po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej uczniowi/uczennicy
*
  

……………………………………………………………….… 
(imię i nazwisko, klasa) 

przyznaję/nie przyznaję* stypendium 

w wysokości ………..…zł  (słownie: …………………………………………………..) 

Stypendium przyznane w oparciu o § 4 pkt 6 Regulaminu programu stypendialnego (…):  TAK / NIE * 

Białystok, dn. …………………                       .………………….……………….  
                                                                                                                 (podpis Dyrektora) 
______________ 
* niepotrzebne skreślić 


