Załącznik do regulaminu Programu Stypendialnego 10.04

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w ramach Programu Stypendialnego 10.04 realizowanego w ramach projektu:
„SZKOŁA ZAWODOWCÓW MCKK”
dla uczniów Zespołu Szkół MCKK szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
i przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
Warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów w ramach Programu określa Regulamin Programu
Stypendialnego 10.04 dostępny w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.
Wszelkie dane udostępnione we Wniosku podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów o ochronie
danych osobowych i będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu
Stypendialnego.

I.

Dane dotyczące Ucznia (wypełnia Uczeń)

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………..
Szkoła*: Technikum MCKK / Szkoła Branżowa I stopnia MCKK

Klasa:………………………….

Data i miejsce urodzenia:………………………………………..………..…………….. Pesel: ………………………………………………..
Adres zamieszkania:…………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:……………………………………………

e-mail:………………………………………………………

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przelane stypendium ……….…………………………………………………………...

II.

Zgoda Rodziców/ Opiekunów prawnych (wypełniają Rodzice lub Opiekunowie prawni)

Imiona i nazwiska Rodziców lub Opiekunów prawnych:
1. imię i nazwisko:………………………………………………………………..
2. imię i nazwisko:………………………………………………………………..
Jako opiekunowie prawni ucznia Zespołu Szkół MCKK: ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Programu Stypendialnego 10.04 i wyrażamy zgodę, by nasz
syn/ podopieczny ubiegał się o powyższe stypendium.

……………………………..……...........
(data i miejsce wypełnienia wniosku)

*niepotrzebne skreślić

………………...…..……..……………………………
(czytelne podpisy Rodziców lub Opiekunów prawnych)

III.

Oświadczenia dotyczące uzdolnień zawodowych (wypełnia Uczeń)

Ja , niżej podpisany ………………………………………………………………………. oświadczam co następuje:
(imię i nazwisko ucznia)

1.

W poprzednim roku szkolnym 20….. /20…... byłem uczniem klasy ……. Zespołu Szkół MCKK.
Na świadectwie szkolnym uzyskałem następującą średnią z wszystkich ocen: …………………………

2.

W poprzednim roku szkolnym uzyskałem oceny co najmniej dobre z następujących przedmiotów zawodowych :
Nazwa przedmiotu zawodowego

Ocena

Nazwa przedmiotu zawodowego

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Ocena

.
3.

Oceny w poprzednim roku szkolnym z przedmiotów z obszaru kompetencji kluczowych:
1.

Język polski

4. Informatyka

2.

Język obcy angielski/
niemiecki/hiszpański*

5. Przedsiębiorczość

3.

Matematyka

6. Wiedza o kulturze

4. Działalność społeczna lub/i wolontariat: Tak/ Nie*
Jeśli jesteś zaangażowany w działalność społeczną lub wolontariat, opisz swoją działalność poniżej. Jeżeli jest to
działalność poza Szkołą musisz dołączyć stosowne zaświadczenie do wniosku o stypendium
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
5.

W poprzednim roku szkolnym uzyskałem następującą ocenę z zachowania: ……………………………………….

Oświadczam, że przedstawione powyżej w punktach 1-5 dane są zgodne z prawdą.

……………………………..……...........

……...…..……..……………………………

(data i miejsce wypełnienia wniosku)

(czytelny podpis Ucznia)

……………………………..……...........
(podpis Wychowawcy)

*niepotrzebne skreślić

IV.

Zobowiązania
1. Zobowiązuję się do aktywnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz kompetencji kluczowych
w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych (w tym szczególnie praktyk lub staży oferowanych przez Szkołę,
realizowanych w ramach niniejszego projektu).
2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Komisji Stypendialnej o informacji oraz danych
przedstawionych w niniejszym wniosku.

V.

Wniosek do Komisji Stypendialnej (wypełnia Uczeń)

Wnioskuję o przyznanie stypendium dla uczniów Zespołu Szkół MCKK szczególnie uzdolnionych w zakresie
przedmiotów zawodowych i przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne,
przyznawane zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego 10.04.
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk),
odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że
podane w powyższych oświadczeniach informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z aktualnym na dzień
składania wniosku Regulaminem Programu Stypendialnego 10.04.
Do Wniosku dołączam następujące dokumenty:
(Proszę wymienić/opisać, jeśli istnieje konieczność dołączenia jakichś załączników)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……...........
(data i miejsce wypełnienia wniosku)

…..……..……………………………
(podpis Ucznia)

