
 
                                                                Załącznik do regulaminu Programu Stypendialnego 10.02 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MCKK 
w ramach Programu Stypendialnego 10.02 w projekcie “Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej 

przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr” 

wersja II z dnia 26.07.2019 

 

Warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów w ramach Programu określa Regulamin Programu Stypendialnego 

10.02 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 10.02 i wyrażamy zgodę, by 

nasz syn/ podopieczny ubiegał się o powyższe stypendium. 

 

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

(data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                       (czytelne podpisy Rodziców lub Opiekunów prawnych) 

  



 
III. Oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej Ucznia (wypełnia Rodzic lub Opiekun prawny) 

Ja , niżej podpisany opiekun prawny Ucznia: ………………………………………………………………………. świadomy  
 (imię i nazwisko ucznia) 

odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 kk oraz odpowiedzialności cywilnej oświadczam co następuje: 

1.  Rodzina nasza, składa się z niżej wymienionych osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe: 

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa wobec 
Ucznia 

Przeciętny miesięczny 
dochód brutto1 (na 

podstawie  ostatnich 
trzech miesięcy) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Razem:  

1 Należy podać wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, dochody brutto z działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty, 
dodatki, zasiłki i świadczenia socjalne, alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wszelkie inne osiągane dochody. 

2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego: …………………………….. 
(należy podzielić kwotę wykazaną w tabeli przez liczbę osób) 

3. Standard warunków lokalowych w miejscu zamieszkania:   wysoki/  średni  / niski  (niepotrzebne skreślić). 

4. Jeśli standard jest średni lub niski proszę do wniosku dołączyć stosowny opis – uzasadnienie. 

5. Miejscowość zamieszkania jest oddalona od siedziby Szkoły tj. Lubina o …………………… km  

6. Uczeń korzysta z zakwaterowania w bursie lub innego na terenie Lubina (inne niż adres zamieszkania): 
TAK / NIE  

7. Występują inne trudne okoliczności w rodzinie (proszę wskazać ): 

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

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

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

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

(data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                       (czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego) 

  



 
IV. Oświadczenia dotyczące szczególnych uzdolnień (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  

i uzyskałem następującą średnią z wszystkich ocen: ………………………… 

2. W poprzednim roku szkolnym uzyskałem następujące oceny z n/w. przedmiotów: 

Matematyka   Język angielski  

Fizyka   Język niemiecki  

Chemia   Język hiszpański  

Biologia   Przedsiębiorczość  

Geografia    Informatyka  

 
Jeżeli w roku szkolnym nie było zajęć z danego przedmiotu należy wpisać kreskę. 

3. Jestem zainteresowany rozwijaniem uzdolnień w dziedzinach (proszę wypisać  z listy w pkt. 2): 

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

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

Oświadczam, że przedstawione powyżej  w punktach 1-4 dane są zgodne z prawdą. 

 

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

(data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                       (czytelny podpis Ucznia) 

  
 

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

 

* niepotrzebne skreślić  



 
V. Zobowiązania  

1. Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia oraz 

kompetencje kluczowe realizowanych w ramach niniejszego projektu. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Komisji Stypendialnej o zmianach mojej  sytuacji 

życiowej oraz danych przedstawionych w niniejszym wniosku. 

VI. Wniosek do Komisji Stypendialnej  (wypełnia Uczeń) 

Wnioskuję o przyznanie  stypendium dla uczniów Zespołu Szkół MCKK szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub 

przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych wcześniejszym kończeniem nauki 

przyznawane zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego 10.02 . 

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 10.02.  

Do Wniosku dołączam następujące dokumenty: 

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

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

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

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

 

 

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

 


