Załącznik nr 7
do Regulaminu stypendialnego

KARTA OCENY WNIOSKU
w ramach projektu
pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,
Poddziałanie 9.1.3 PO KL
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
PRACOWNIKA OCENIAJĄCEGO WNIOSEK
I PRACOWNIKA ZATWIERDZAJĄCEGO OCENĘ
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM: ...…………………………….…………………
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ: ………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZATWIETDZAJĘCEJ: ……………………..…………………………………………………
NUMER WNIOSKU: PO KL 9.1.3/30-……….-13/14
oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany/a
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z ubiegającymi się o stypendium oraz / lub z ich opiekunami
prawnymi,
- w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia Wniosku nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub zlecenia
z ubiegającymi się o stypendium oraz / lub ich opiekunami prawnymi,
- nie pozostaję z ubiegającymi się o stypendium oraz / lub ich opiekunami w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji związanych z oceną Wniosku oraz do tego, że dołożę należytej
staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego/zatwierdzanego przeze mnie Wniosku nie
zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

ocena A

ocena B

Osoba oceniająca

Osoba zatwierdzająca
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IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM:………………………………………….………
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ: ………………………………………………………………………………
NUMER WNIOSKU: PO KL 9.1.3/30-……….-13/14

CZĘŚĆ A – I OCENA FORMALNA
L.p.

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

TAK

NIE

Uwagi

TAK

NIE

Uwagi

Czy Wniosek został złożony:
- w terminie (data zamknięcia naboru),
- na obowiązującym formularzu.
Czy Wniosek jest kompletny:
- posiada wszystkie załączniki i dokumenty potwierdzone za zgodność z
oryginałem,
- został podpisany i opieczętowany w odpowiednich miejscach przez
upoważnione osoby.
Czy Wniosek spełnia kryteria dostępu?
- dochód w rodzinie na jednego członka rodziny – 1078zł lub 1246zł,
- 2 oceny celujące za rok 2012/2013 z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz technicznych
- średnia ocen za rok szkolny 2012/2013 minimum 4,90,
- uczeń uczęszcza do szkoły z siedzibą na terenie woj. wlkp.

1.

2.

3.

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
Czy Wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne
i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?
Oceny dokonał/a:

Ocenę zweryfikował/a i zatwierdził/a:

......................................................

......................................................

(pieczęć, podpis i data)

(pieczęć, podpis i data)

CZĘŚĆ A – II OCENA FORMALNA
L.p.
1.

OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

TAK

NIE

Uwagi

TAK

NIE

Uwagi

Czy Wniosek został uzupełniony:
- w terminie,
- prawidłowo.

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
Czy Wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne
i może zostać przekazany do oceny merytorycznej?
Oceny dokonał/a:

Ocenę zweryfikował/a i zatwierdził/a:

......................................................

......................................................

(pieczęć, podpis i data)

(pieczęć, podpis i data)

CZĘŚĆ B – OCENA MERYTORYCZNA
KRYTERIUM MERYTORYCZNE
1.

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów, uzyskana na koniec roku
szkolnego 2012/2013

2.

Liczba ocen celujących z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych i technicznych
Osiągnięcia edukacyjne Ucznia w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na szczeblu co
najmniej wojewódzkim

3.

LICZBA
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW

UWAGI

Suma przyznanych punktów
Oceny dokonał/a:

......................................................
(pieczęć, podpis i data)

Ocenę zweryfikował/a i zatwierdził/a:

......................................................
(pieczęć, podpis i data)
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