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                                                                                   Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                                                                                                                        

 

Wniosek o przyznanie stypendium  
w ramach projektu „Robię to dla siebie” 

 
 

Część I 
Dane dotyczące ucznia/uczennicy: 

1. Imię i nazwisko _________________________________________________________ 

2. Nr dowodu osobistego:  

 

3. PESEL:    

 

4. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla ucznia/uczennicy:  

………………………………………………………………………………………… 

5. Adres stałego zameldowania/zamieszkania: 

ulica………………………………………………. nr domu/mieszkania…………….. 

kod pocztowy …….. - ……………… poczta……………………………………....... 

miejscowość ………………………… gmina………………………………………… 

powiat ……………………………… województwo ………………………………… 

 

6. Adres do korespondencji: (wypełnić w przypadku kiedy jest inny niż adres 

zameldowania/zamieszkania) 

ulica………………………………………………. nr domu/mieszkania……………. 

kod pocztowy …….. - ……………… poczta……………………………………...... 

miejscowość ………………………… gmina………………………………………..            

powiat ……………………………… województwo ……………………………….. 

            Telefon kontaktowy: …………………E- mail…….………………………………… 
 

Dane dotyczące rodzica/opiekuna prawnego 
 niepełnoletniego ucznia (wypełnić w przypadku niepełnoletniego ucznia): 

1. Imię i nazwisko  

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

2. Nr dowodu osobistego:  

 

3. PESEL:     
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4. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego ucznia/uczennicy:  

………………………………………………………………………………………… 

5. Adres stałego zameldowania/zamieszkania: 

ulica…………………………… nr domu/mieszkania………………………………. 

kod pocztowy …………………….. poczta …………………………………………. 

miejscowość …………………….. gmina ……………………………………………          

powiat …………………………. województwo …………………………………….. 

6. Adres do korespondencji: (wypełnić w przypadku kiedy jest inny niż adres 

zameldowania/zamieszkania) 

ulica………………………………. nr domu/mieszkania………………………..……. 

kod pocztowy ………………………. poczta………………………………………..... 

miejscowość …………………………gmina ……………………………….. ………... 

powiat ………………………………województwo ………………………………….. 

7. Telefon kontaktowy………………E-mail: ………………………………………….. 

 
 

Część II 
Osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy: 

 
 

1. 

Udział w olimpiadach/konkursach/turniejach 

Nazwa konkursu/olimpiady: Zajęte miejsce 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

2. 
Wyniki egzaminów zewnętrznych ( część wskazana przez ucznia/uczennicę)*: 

2.1Dla ucznia LO i LOMS: 
Egzamin gimnazjalny 
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1) część matematyczna  

2) część przyrodnicza  

 3) część językowa  

 2.2 Dla uczniów LO,LOMS po 
Szkole Podstawowej 

 

 1) z matematyki  

 2) z języka obcego  

3. 

Wyniki klasyfikacji rocznej:  

Średnia na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy w roku szkolnym 
2018/2019 

 

4. 
 
 

Ocena roczna z jednego przedmiotu wskazanego  przez ucznia/uczennicę: 

Język angielski/język niemiecki*  

 
Matematyka 
 

 

 
Fizyka 
 

 

 
Chemia 
 

 

 
Biologia 
 

 

Geografia  

Podstawy przedsiębiorczości**  

 
Informatyka 
 

 

 Wiedza o społeczeństwie  ***  

   

*niepotrzebne skreślić 
** dla uczniów II,III klasy LO, LOMS 

*** dla uczniów I klasy LO 



 

4 

 

 
 
 

Krótka charakterystyka zainteresowań ucznia/uczennicy ze wskazaniem tych które będą 
poszerzane i doskonalone w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia 

(języki obce nowożytne, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy 
przedsiębiorczości *,WOS**, informatyka) 

 

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

 
 

* dla uczniów II i III klasy LO i LOMS 
 

** dla uczniów I klasy LO i LOMS 
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Część III 

Sytuacja materialna ucznia ( kryterium dodatkowe/nieobowiązkowe) 

 
 

 Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób: 
 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa w stosunku do ucznia 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Łączny roczny dochód netto rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym  

 w ostatnim zamkniętym roku podatkowym wyniósł                                       zł, co stanowi 

średni                                     miesięczny dochód  zł w przeliczeniu na jednego członka  

rodziny za rok …………    

Oświadczenia Uczestnika Projektu 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art.233 § 1 Kodeksu Karnego, który 
brzmi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3”) oświadczam, że podane przeze nie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
……………………………………………………………………………… 
podpis uczestnika/uczestniczki projektu)                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


