Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej w ramach realizacji projektu
pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
I. Dane osobowe kandydata do stypendium:
1) Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………
2) Adres zamieszkania…………………………………………………………………………
3) Nazwa szkoły ……………………………………….………………………………………
4) Klasa …………………………………………. semestr ………………...…………………
5) Średnia ocen uzyskana na koniec poprzedniego roku szkolnego ………............................ .
6) Średnia ocen uzyskana na koniec poprzedniego roku szkolnego z przedmiotów
zawodowych ………............................................ .
7) Ocena z zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego …....................................... .
.............……………………
(podpis wychowawcy klasy)
III. Osiągnięcia kandydata do stypendium (potwierdzone załączoną do wniosku
dokumentacją):
A. Osiągnięcia na poziomie powiatowym:
Nazwa, miejsce

Organizator

Data

Uzyskany wynik

Organizator

Data

Uzyskany wynik

Organizator

Data

Uzyskany wynik

Data

Uzyskany wynik

B. Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim:
Nazwa, miejsce

C. Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim:
Nazwa, miejsce

D. Osiągnięcia na poziomie międzynarodowym:
Nazwa, miejsce

Organizator
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IV. Działalność na rzecz środowiska lokalnego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1(zwanym RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am
się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych.
..............................................................
(podpis ucznia)
Załączniki:
1) kwestionariusz osobowy;
2) deklaracja uczestnictwa w projekcie;
3) oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu;
4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadzie/konkursie/turnieju przedmiotowym na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym - ilość zał. ..........,
5) kopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2016/2017 (I edycja) i 2017/2018 (II edycja)*
(*niepotrzebne skreślić) - ilość zał. ..........,
6) dokumenty potwierdzające aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego lub aktywny udział
w innych dziedzinach życia społecznego, z których powinno wynikać, czy działalność ma charakter
jednorazowy czy stały - ilość zał. ..........,

Wskazówki:
1. Szczególne osiągnięcia kandydata to laureat lub finalista olimpiady/konkursu/turnieju
przedmiotowego na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
2. Nie należy wpisywać informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu
końcowego.
3. Wszystkie załączniki załączone do wniosku – powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Należy przedstawiać osiągnięcia tylko z dwóch ostatnich półroczy, poprzedzających złożenie
wniosku (wcześniejsze nie podlegają punktacji).

………………………………..

………………………………………

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

