
                                  

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wsparcia Stypendialnego      
 

WNIOSEK o przyznanie stypendium w ramach projektu  

„ZAWODOWCY” NR RPZP.08.06.00-32-K019/20 

 

(WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE; PROSZĘ WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE BIAŁE POLA!) 

Numer identyfikacyjny 
formularza 

 

……………………….…………………….………/S/Z/8.6/WZ 
Data wpływu 

formularza 
 

 

I. Dane osobowe  

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

2. Adres 
zamieszkania1 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość   

Kod pocztowy   

Gmina  

Powiat  

Województwo  

3. Telefon kontaktowy  

4. Adres e-mail  

 
 

II. Podstawowe kryteria oceny 

1. Średnia (arytmetyczna) ocen z czterech wybranych przedmiotów (wymienionych w § 4 ust. 1, pkt e 
Regulaminu Wsparcia Stypendialnego) uzyskana na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 

Przedmiot Ocena 
Średnia ocen2 

(z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

1. MATEMATYKA  

………………….. 

2. JĘZYK OBCY …………………………  

3. ..........................................................  

4. ..........................................................  

 

2. Średnia (asymetryczna) wszystkich ocen z wszystkich przedmiotów (wymienionych w § 4 ust. 1, pkt d 
Regulaminu Wsparcia Stypendialnego) uzyskana na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 (z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku)3 

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

 
 

                                                
1 Adres zamieszkania nie jest równoznaczny/równoważny z adresem zameldowania. 
2 Zgodnie z regułą matematyczną, tj. jeżeli trzecia po przecinku cyfra jest większa lub równa 5, należy drugą  
po przecinku cyfrę zwiększyć o jeden. 
3 jw. 



                                  

 

 

 

III. Dodatkowe kryteria oceny 

Osiągnięcia w olimpiadach / konkursach / turniejach – uzyskane w okresie ostatniego roku szkolnego: 

Nazwa konkursu / olimpiady / turnieju 
(ze wskazaniem stopnia  

lub szczebla) 

Rok szkolny 
Laureat / finalista 

(zgodnie z zaświadczeniem wydanym 
przez organizatora 

konkursu/olimpiady/turnieju) 1.    

2.    

3.    

4.    

 

IV. Oświadczenia Wnioskodawcy 

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie Wsparcia stypendialnego oświadczam, że: 
1. zamieszkuję na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.); 
2. zobowiązuję się do niezwłocznego (zgodnie z wezwaniem przesłanym e-mailem) przekazania Beneficjentowi 

numeru rachunku bankowego na który będzie wypłacane stypendium; 
3. oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą; 
4. oświadczam, że zapoznałem/-am się ze wzorem Umowy stypendialnej, a także pozostałą dokumentacją 

projektową, w tym z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 
5. oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wsparcia Stypendialnego i akceptuję wszystkie jego 

postanowienia; 
6. przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Euro Capital Doradztwo Gospodarcze SP. Z O.O. SP. K.; 
b) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją  

projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w celu realizacji 
projektu „ZAWODOWCY” w ramach RPO WZ 2014-2020; 

c) podanie danych przez uczestnika projektu Wnioskodawcy jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 
w projekcie i uzyskania wsparcia stypendialnego. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

d) dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu pt. „ZAWODOWCY”; 
e) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

            ………………………………………………….……………………………           ……………………………………………….……………………..………        
 (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)                            (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

              dotyczy Wnioskodawców w wieku poniżej 18 r.ż.      
………………………………………………………………………………………………………. 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. kopię świadectwa ukończenia szkoły, z roku szkolnego 2021/2022, potwierdzoną przez Wnioskodawcę lub 
rodzica w przypadku osoby poniżej 18 r. ż. „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie; 

 
Uczeń ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych, dołącza następujące dokumenty 
poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów: 

 
2. kopie zaświadczeń / certyfikatów, potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów, 

olimpiad i/lub turniejów, o których mowa w § 5 i § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  
i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), potwierdzoną przez Wnioskodawcę lub rodzica w przypadku 
osoby poniżej 18 r. ż. „za zgodność z oryginałem” na każdej zapisanej stronie. 


