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Załącznik nr  1 do REGULAMINU POMOCY STYPENDIALNEJ  DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  
W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. M. KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU      

 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium w ramach projektu  

 „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” 
 

 

Wniosek wypełnia  pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny   
po zapoznaniu się z „REGULAMINEM  POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  
W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH  
IM. M. KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU”.      
 
 
…………………………………………………………..  
Imię (imiona) i nazwisko ucznia  
   
  

Rozdział I  
Dane dotyczące ucznia  
 
1) adres zamieszkania:    
 
a) powiat ………………………………………………...    b) gmina ………………………………………………...  
 
  
c) miejscowość …………………………………………   d) ulica ………………………………………………..... 
 
  
e) nr domu ……………………………………………...   f) nr mieszkania ………………………………………… 
  
g) kod pocztowy ……………………………………..      

 
h) poczta (nazwa miejscowości) ……………………………………………………………………………………. 

 
  
2) nr telefonu kontaktowego ucznia …………………………………………………………………………….. 
 
3) nr telefonu kontaktowego rodzica ……………………………………………………………………………. 

 
4) nr telefonu kontaktowego opiekuna prawnego …………………………………………………………. 
(wypełnić tylko wtedy, gdy opiekę sprawuje osoba inna niż rodzic)  

  
5) e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………  
(będzie służył do kontaktu z uczniem przez cały okres realizacji programu stypendialnego)   
 

6) klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 ……………………………………………………….. 
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7) imię i nazwisko wychowawcy klasy …………………………………………………………………………………………………. 
 
8) zawód, w którym kształci się uczeń  ………………………………………………………………………………………………… 
 
9) imię  i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
10) imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  
11) imię i nazwisko opiekuna prawnego……………………………………………………………………………………………… 
(wypełnić tylko wtedy, gdy opiekę sprawuje osoba inna niż rodzic)   

  
12) PESEL ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
13) data i miejsce urodzenia ucznia ……………………………………………………………………………………………………..  
 
14) status rodziny:  PEŁNA/NIEPEŁNA*  
                                     
*wybierz właściwą opcję  
Rodzina niepełna to rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców lub opiekuna 
prawnego.  
 

15) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium orzeczenia o niepełnosprawności   
 
TAK/ NIE/ ODMAWIAM PODANIA ODPOWIEDZI**  
**wybierz właściwą opcję  

 
Dana ta zbierana jest w celu ustalenia kolejności uczniów z jednakową liczbą punktów na liście rankingowej   
uczniów ubiegających się o stypendium, których wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Odmowa 
odpowiedzi jest równoznaczna z brakiem możliwości użycia wag punktowych, ale nie ma wpływu na ubieganie 
się o przyznanie stypendium. Po wybraniu opcji „TAK” należy do wniosku dołączyć kopię orzeczenia 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  
 

 

ROZDZIAŁ II 
Informacja o osiągnięciach  edukacyjnych ucznia, stanowiących kryteria ubiegania się  
o stypendium 
 

1) średnia ocen z przedmiotów zawodowych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w roku  
 
    szkolnym 2018/2019…………………………………….. 
 
2) frekwencja (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w roku szkolnym 2018/2019  
 
     ………………………………………………………. 
 
Potwierdzam zgodność wpisanych danych odnoszących się do frekwencji oraz średniej ocen  
z przedmiotów zawodowych ze stanem faktycznym. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                             data i czytelny podpis wychowawcy klasy 
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3) osiągniecia w olimpiadach, konkursach, turniejach  zawodowych w roku szkolnym 2018/2019  1) 

 

Pełna nazwa olimpiady, konkursu, turnieju 2) Zasięg 3) 

 
Osiągnięcie 4)  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
1) do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia itp.) potwierdzone za 
zgodność  z  oryginałem przez upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika Szkoły poświadczające 
wpisane  osiągniecia 
2) w razie potrzeby należy dodać kolejne wiersze 
3) ogólnopolski, regionalny, szkolny 
4) I miejsce, II miejsce, III miejsce,  tytuł laureata, udział    
  
 
 

Rozdział III  
Dokumenty potwierdzające  osiągnięcia edukacyjne ucznia 
 

Nazwa dokumentu Wypełnia uczeń 
zaznaczając TAK/NIE 

Wydruk z dziennika LIBRUS zawierający  oceny końcowe z przedmiotów 
zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 

TAK/NIE 

Wydruk z dziennika LIBRUS  poświadczający frekwencję  w roku szkolnym 
2018/2019 

TAK/NIE 

Zaświadczenie/a organizatora/dyplomy potwierdzające osiągnięcia    
w olimpiadach/konkursach/turniejach (kopie potwierdzone za zgodność  
z oryginałem) 

TAK/NIE 
 

Ilość dołączanych 

kopii ………….   
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Rozdział IV 
Oświadczenia 
 
1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM POMOCY STYPENDIALNEJ  DLA UCZNIÓW 
SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ 
HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. M. KOPERNIKA  W BIAŁYMSTOKU  i że poprzez złożenie Wniosku 
o przyznanie stypendium akceptuję jego postanowienia.  
 
2) W związku z ubieganiem się o udział w programie  pomocy stypendialnej  dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. 
M. Kopernika  W Białymstoku  oświadczam, że wychowuję się/nie wychowuję się*  w rodzinie 
niepełnej.  
*wybierz właściwą opcję 

 
3) Oświadczam, że uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 286 Kodeksu Karnego, zgodnie,  
z którym kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd podlega karze 
pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny potwierdzam własnoręcznym podpisem, że 
podane informacje dotyczące osiągnięć edukacyjnych, sytuacji rodzinnej i niepełnosprawności są 
kompletne, poprawne i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                              …………………………………………………………………………………… 
                data                                                                    czytelny podpis pełnoletniego ucznia 
                                                                                                                          lub  
                                                                                  rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego 


