
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu szkolnego programu stypendialnego 

w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” 
z dnia 10.09.2021 r.  

 

 

 

 

 

FORMULARZ O PRZYZNANIE STYPENDIUM FINANSOWEGO 

Z PROJEKTU „KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM  

DO PRZYSZŁOŚCI” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

I. DANE PODSTAWOWE 
 
Imię (imiona) ………………………………………… Nazwisko ……………………………..……………………..  
 

PESEL ………………………………………… Klasa: …………. 
 
 

II. KRYTERIA DOSTEPU 
Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w Projekcie: 

 Jestem uczennicą/ uczniem I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku będącej Realizatorem 
Projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości”. 

 zapoznałam/em się z „Regulaminem szkolnego programu stypendialnego z projektu Kompetencje kluczowe 
kluczem do przyszłości”. 

 uzyskałam/em* w roku szkolnym 2020/2021 ocenę klasyfikacyjną na świadectwie szkolnym na poziomie: 

Celującym z przedmiotu: Bardzo dobrym z przedmiotu: 

 matematyka  język angielski  matematyka  język angielski 

 biologia  język rosyjski  biologia  język rosyjski 

 chemia  język francuski  chemia  język francuski 

 fizyka  język niemiecki  fizyka  język niemiecki 

 geografia  informatyka  geografia  informatyka 
 

       *OŚWIADCZENIE: poświadczam uzyskanie w/w ocen przez ucznia/uczennicę* ………………………………….. 
(czytelny podpis B. Domysławska) 

 

 

III. DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE ZA ROK SZKOLNY 2020/2021: 
 

1. Uzyskanie tytułu laureata olimpiady/konkursu lub turnieju o zasięgu centralnym: 

 Nie  
 Tak (podać nazwę, miejsce i datę oraz załączyć kopię dyplomu/zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie osiągnięcia) 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Uzyskanie tytułu laureata olimpiady/konkursu lub turnieju o zasięgu regionalnym lub okręgowym: 

 Nie  
 Tak (podać nazwę, miejsce i datę oraz załączyć kopię dyplomu/zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie osiągnięcia) 

1) ……………………………… ………………………………………………………………………………………….. 
2)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wypełnia Szkoła: 

Nr Formularza ………………………….. 

Data złożenia Formularza ………………………….. 

Ilość przyznanych punktów: ………………………….. 

Nr zawartej umowy: ………………………….. 



 

 

3. Reprezentowanie szkoły w olimpiadach/konkursach lub turniejach o zasięgu co najmniej powiatowym: 

 Nie  
 Tak (podać nazwę, miejsce i datę oraz załączyć kopię dyplomu/zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego udział ucznia) 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
IV. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Kserokopie dyplomu/zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie osiągnięcia potwierdzone  
za zgodność z oryginałem przez szkołę – ilość kartek: ……….. 
 
2. Kopia świadectwa szkolnego (oświadczam, że zostanie dostarczona po zakończeniu roku szkolnego). 

 

.........................................................         .............................................................................................   .................................................................................. 
 Miejscowość, data                                                    czytelny podpis ucznia        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

     ==========================================================================================  

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

L.p. Nazwa kryterium dostępu: Ilość pkt. 

1. Kandydatka/kandydat jest uczniem I, II, III lub IV klasy I LO w Olecku  

2. Uzyskanie celującej oceny klasyfikacyjnej za poprzedni rok nauki 
[10 pkt. za każdy przedmiot: przyrodniczy, informatyczny, z języków obcych nowożytnych lub matematyki] 

 

3. Uzyskanie bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej za poprzedni rok nauki 
[5 pkt. za każdy przedmiot: przyrodniczy, informatyczny, z języków obcych nowożytnych lub matematyki] 

 

L.p. Nazwa dodatkowego kryterium premiującego: Ilość pkt. 

1. Uzyskanie tytułu laureata olimpiady/konkursu lub turnieju o zasięgu centralnym  

2. Uzyskanie tytułu laureata olimpiady/konkursu lub turnieju o zasięgu regionalnym lub okręgowym  

3. Reprezentowanie szkoły w olimpiadach/konkursach lub turniejach o zasięgu co najmniej powiatowym  

Na podstawie przedstawionych informacji zawartych w formularzu o przyznanie stypendium stwierdza się, że  uczeń /  

 uczennica*  kwalifikuje się /  nie kwalifikuje się* do udziału w programie stypendialnym w roku szkolnym 2021/2022, tj. pomocy 

stypendialnej w wysokości 1000 zł i opieki tutora – jednak o udziale w programie stypendialnym zdecyduje kolejność na Liście 

Rankingowej. 

Skład Komisji Rekrutacyjnej: 

Halina Bogdańska – Kierowniczka projektu (Przewodnicząca)  ………….......……… 

Barbara Domysławska – Specjalistka ds. Monitoringu   …………........………    

Alicja Selwocka – Pedagog szkolny     ……………........……   
 

Data rozpatrzenia formularza: Olecko, __.10.2021 r.                

ZATWIERDZAM 

 

 


