Załącznik nr 1
do Regulaminu stypendialnego

PO KL 9.1.3/30-………-13/14
(wypełnia WUP w Poznaniu)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w ramach projektu
pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,
Poddziałanie 9.1.3 PO KL
WNIOSEK WYPEŁNIA RĘCZNIE (DRUKOWANYMI LITERAMI) UCZEŃ PEŁNOLETNI / REPREZENTANT
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM STYPENDIALNYM

Część A
I Dane osobowe Ucznia
1. Nazwisko
2. Imię
3. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
4. Nr PESEL
5. Wykształcenie

podstawowe

(zaznaczyć właściwe)

gimnazjalne

6. Województwo (miejsca zamieszkania)
7. Powiat (miejsca zamieszkania)
miejski

8. Obszar wiejski / miejski

wiejski

Kod pocztowy, poczta
9. Adres stałego
zamieszkania

Ulica
Miejscowość
Nr domu/Nr mieszkania
Kod pocztowy, poczta

10. Adres do
*
korespondencji

Ulica
Miejscowość
Nr domu/Nr mieszkania

11. Telefon kontaktowy
(w przypadku Ucznia pełnoletniego)

12. Adres e-mail
13. Czy Uczeń opiekuje się dzieckiem do
lat 7 lub inną osobą zależną

tak

nie

(zaznaczyć właściwe)

14. Imię ojca
15. Imię matki
*

wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zamieszkania.
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II Dane osobowe Reprezentanta* (zgodnie z § 1 pkt 9 Regulaminu stypendialnego)
1. Imię i nazwisko
Kod pocztowy, poczta
2. Adres do
korespondencji

Ulica
Miejscowość
Nr domu/Nr mieszkania

3. Telefon kontaktowy
4. Adres e-mail
III. Dane osobowe Opiekuna dydaktycznego (zgodnie z § 1 pkt 10 Regulaminu stypendialnego)
1. Imię i nazwisko
2. Telefon służbowy

Część B
Wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013
1. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów uzyskana na
koniec roku szkolnego 2012/2013

,

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2012/2013 (zgodnie z § 1 pkt 16 i 17 Regulaminu
stypendialnego) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych:
 matematyka………………………………………………………………………………..
 fizyka (fizyka z astronomią)………………………………………………………………
 biologia (biologia z higieną i ochroną środowiska, przyroda)……………………….
 chemia……………………………………………………………………………………...
 geografia (geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska).……………………...
 informatyka (technologia informacyjna)………………………………………………...
 przedmioty techniczne (z wyłączeniem praktyk zawodowych oraz zajęć praktyczno-technicznych):
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………

* Wypełnić w przypadku gdy Uczeń wnioskujący o przyznanie stypendium jest niepełnoletni.
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Część C
I. Oświadczenie Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią Regulaminu stypendialnego oraz akceptuję jego zapisy.

……………………………………...............
podpis Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta

- podane przeze mnie we Wniosku dane osobowe oraz wyniki w nauce są zgodne ze stanem
faktycznym,
- jestem*:
a) Uczniem pełnoletnim,
b) Reprezentantem.
..........................................................................
podpis Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta
* Właściwy punkt należy w całości podkreślić.

II. Oświadczenie Ucznia, Reprezentanta oraz Opiekuna dydaktycznego o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem moich danych osobowych jest WUP pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań;

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury wyboru do
przyznania stypendium oraz realizacji Projektu, a także w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach PO KL;

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej

–

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, beneficjentowi
realizującemu Projekt. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej PO KL lub
beneficjenta badania ewaluacyjnego w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL;
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5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………..………………………………
data, czytelny podpis Ucznia niepełnoletniego*
(tj. pełnym imieniem i nazwiskiem)

…………………………………………………..

…………………….………………………………………

data, czytelny podpis Opiekuna dydaktycznego
(tj. pełnym imieniem i nazwiskiem)

data, czytelny podpis Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta
(tj. pełnym imieniem i nazwiskiem)

* w przypadku osoby niepełnoletniej, Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych powinno zostać podpisane zarówno przez tę osobę, jak również przez jego Reprezentanta

Część D
Dane adresowe szkoły

gimnazjum
Rodzaj szkoły do której uczęszcza Uczeń

liceum

(zaznaczyć właściwe)

technikum
szkoła zawodowa

Pełna nazwa szkoły
(np. II Liceum Ogólnokształcące
im. Generałowej Zamoyskiej
i Heleny Modrzejewskiej
lub
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych
im. Józefa Wybickiego w Ratajach)

Kod pocztowy, poczta
Adres szkoły do
korespondencji

Miejscowość

Ulica, Numer
Zaświadczenie Dyrektora szkoły
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…………………
pieczęć szkoły

ZAŚWIADCZENIE
Dyrektor…………………………………………………………….……. w ……………………………………
(nazwa szkoły)

(miejscowość)

zaświadcza, że ………….........................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

jest w roku szkolnym 2013/2014 uczniem klasy…………………………..… w tutejszej szkole.

………………………………………………………………….
imienna pieczęć i podpis Dyrektora szkoły lub innej osoby uprawnionej

Wypełniony Wniosek o przyznanie stypendium należy skserować na własne potrzeby

……………..…………………………………………….
Data, czytelny podpis Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta
(tj. pełnym imieniem i nazwiskiem)

Załączniki:
1. Oświadczenie o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r.;
2. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego Ucznia.
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