
 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu programu stypendialnego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

w ramach projektu „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” 
 

I. Dane osobowe kandydata/ki do stypendium: 

1) Imię i nazwisko kandydata/ki  ……………………………………………………………………….. 

2) Adres zamieszkania   …………………………………………………………………………………. 

3) Nazwa szkoły   ……………………………………………….……………………………………… 

4) Klasa/semestr   ……………………..……………………….……………………………………….. 

 

II. Kryteria przyznania stypendium: 

1) Obligatoryjne: 

a) jestem uczniem/uczennicą Szkoły Podstawowej nr …… w Zambrowie i Uczestnikiem projektu  

„Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”  

 TAK               NIE 

b) Średnia ocen jaką uzyskałem/łam  na koniec poprzedniego roku szkolnego to: ………………..  

2) Dodatkowe: 

a. średnia ocen jaką uzyskałem/łam na koniec poprzedniego roku szkolnego z języków obcych, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, (min. 4.0- maks. 6.0) – 0-20 pkt – na 

podstawie arkusza ocen: 
 

LP Przedmiot  Ocena na koniec roku 

poprzedzającego złożenie wniosku 

1.  j. angielski  

2.  matematyka  

3.  geografia  

4.  biologia  

5.  Informatyka   

Średnia z ocen   

 

b.  potwierdzam mój udział w konkursach, olimpiadach, turniejach z języków obcych, matematyki,  

przedmiotów przyrodniczych, informatyki – 5 pkt. Za każdy konkurs, na postawie załączonych 

do wniosku kopii zaświadczeń /dyplomów 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 



 

c. Potwierdzam moją wygraną w konkursach, olimpiadach, turniejach z języków obcych, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki – 10 pkt za każdy konkurs – na podstawie 

załączonych do wniosku  kopii dyplomów.  
 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

 
 

Do wniosku załączam: 

1. Oświadczenie  

2. Kopie zaświadczeń i dyplomów w ilości …….. szt 

 

 

 

…………………………….………………………………                                                   …………………………………………………………..                                                                            
                          Data                                                                                                   Czytelny podpis kandydata/tki *  
 
 
 

**
 W przypadku osoby małoletniej wniosek powinien zostać podpisany przez jej rodzica/prawnego opiekuna 

_________________________________________________________________________________________________ 

 KARTA KALIFIKACYJNA (Wypełnia Komisja Stypendialna) 

1.Komisja stypendialna w dniu ………………………..      stwierdza że Kandydat/ tka  

…………………………………………………………..……. (imię i nazwisko )     spełnia / nie spełnia**    

kryteria obligatoryjne.  Dodatkowo Kandydat/ tka otrzymał/ła ………………… pkt w ramach kryterium 

obligatoryjnego. 

2 . W ramach kryteriów dodatkowych  kandydat/tka otrzymał/ ła   łącznie  ……………… pkt w tym  

 - Kryterium a. ……………….  pkt  

 - Kryterium  b . ……………… pkt 

 - Kryterium  c . ……………… pkt 

 

 

** niepotrzebne skreślid  


