
                                                    Załącznik nr 1

.......................................................................
 / imię i nazwisko wychowawcy /

.......................................................................
  / imię i nazwisko ucznia, klasa /

WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego 

za wyniki w nauce
 

w  I okresie /  II okresie*  roku szkolnego .................................

            Wnioskuję o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  uczniowi / uczennicy kl. .......
Szkoły Podstawowej ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
                           / imię  i nazwisko ucznia, data urodzenia, imię ojca /

.......................................................................................................................................................
/ dokładny adres zamieszkania /

1. Opis kryteriów wymaganych:
    a) Średnia ocen: ............................................
    b) Ocena zachowania: ..................................

2. Opis kryteriów dodatkowych:
    a) średnia ocen z przedmiotów wiodących:
przedmiot j. polski j. obcy historia matematyka przyroda Średnia 

ocen
Ocena 
śródroczna/
roczna*
    
b) ocena zachowania wyższa niż dobra TAK/ NIE* 
c) sukcesy odniesione przez ucznia/ uczennicę w konkursach na szczeblu co najmniej 
    rejonowym / powiatowym ( nazwa konkursu, etap, lokata ):
    ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....
d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności lokalnej ( m.in. pełnienie funkcji w 
samorządzie uczniowskim, wolontariat, systematyczny udział w zajęciach kół zainteresowań 
w szkole lub poza nią, reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym ):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                                        ..............................................................
/ data, podpis wychowawcy klasy /

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: do wniosku należy dołączyć dokumentację osiągnięć / kserokopie dyplomów, 
zaświadczeń, itp., które nie znajdują się w dokumentacji szkoły/ 

WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA                                  .............................................................
                                                                                                                     / data posiedzenia komisji /

1. Ocena formalna wniosku:
    a) średnia ocen wynosi co najmniej.................................... TAK/NIE*
    b) ocena zachowania jest co najmniej dobra                        TAK/NIE*
    Wniosek spełnia/ nie spełnia*  wymagań formalnych  i został/nie został* zakwalifikowany
    do oceny merytorycznej.
2. Ocena merytoryczna wniosku:
Kryteria dodatkowe Ocena 

punktowa
Uwagi komisji

średnia ocen z przedmiotów 
wiodących
ocena zachowania wyższa niż dobra
sukcesy odniesione przez ucznia/ 
uczennicę w konkursach
aktywne uczestnictwo w życiu szkoły 
i społeczności lokalnej
Liczba punktów ogółem
Opinia Komisji Stypendialnej: POZYTYWNA / NEGATYWNA *

* niepotrzebne skreślić

Skład członków komisji stypendialnej:                                                  podpis

1. ................................................................... -  przewodniczący                 ....................................................

2. .................................................................. – z-ca przewodniczącego   .......................................................

3. ................................................................. – członek                             ........................................................

4. ................................................................. – członek                             ........................................................

5. ................................................................. – członek                             ........................................................

6. ................................................................. – członek                             ........................................................

7. ................................................................. – członek                             ........................................................

Decyzja Dyrektora 
Szkoły: .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
                                                                                                                        

....................................................................
/ podpis dyrektora /



                                                       
 Załącznik nr 2

.......................................................................
 / imię i nazwisko wychowawcy /

.......................................................................                        
  / imię i nazwisko ucznia, klasa /        

WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego 

za osiągnięcia sportowe
 

w I okresie / w II okresie* roku szk. ..........................

             Wnioskuję o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe  uczniowi / uczennicy 
kl........Szkoły Podstawowej.......................................................................................................

.......................................................................................................................................................
                           / imię  i nazwisko ucznia, data urodzenia, imię ojca /

.......................................................................................................................................................
/ dokładny adres zamieszkania /

1. Opis kryteriów wymaganych:
    a)  Wysoka  lokata  we  współzawodnictwie  sportowym  na  szczeblu  co  najmniej
międzyszkolnym (tzn. miejsce kwalifikujące do zawodów na szczeblu powiatowym) :
                                              ....................................................................................................
                                             ....................................................................................................
                                             ....................................................................................................
    b) Ocena zachowania: ..................................
    c) Średnia  ocen ze wszystkich przedmiotów wynosi: ........................................................
2. Opis kryteriów dodatkowych:
a) sukcesy odniesione przez ucznia/ uczennicę w zawodach sportowych na szczeblu co 
    najmniej rejonowym / powiatowym ( nazwa konkursu, etap, 
lokata ):               ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................
b) ocena zachowania wyższa niż dobra TAK/ NIE* 
c) godna reprezentacja szkoły podczas zawodów sportowych TAK/NIE*
d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności lokalnej ( m.in. pełnienie funkcji
    w samorządzie uczniowskim, wolontariat, systematyczny udział w zajęciach sportowych 
    organizowanych przez szkołę lub kluby sportowe ):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
e) czynne włączanie się w organizację imprez sportowych na terenie szkoły
   ( nazwa imprezy, data ):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



f) zaangażowanie zawodnika w rozgrywkach, meczach, turniejach :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.                 
          
..........................................................................               ...........................................................
 / podpis osoby rekomendującej – nauczyciel w-f, trener /              / data, podpis wychowawcy klasy /
* niepotrzebne skreślić

Uwaga:  do  wniosku  należy  dołączyć  dokumentację  osiągnięć  /  kserokopie  dyplomów,
zaświadczeń, itp., które nie znajdują się w dokumentacji szkoły/ 

WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA                 ...........................................................................
                                                                                                           / data posiedzenia komisji /
1. Ocena formalna wniosku:
    a)   wysoka lokata we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
           międzyszkolnym                                                                   TAK/NIE*
    b)  ocena zachowania jest co najmniej dobra                              TAK/NIE*
    c)  średnia ocen z przedmiotów  wynosi co najmniej 4.0            TAK/NIE*
    Wniosek spełnia/ nie spełnia*  wymagań formalnych  i został/nie został* zakwalifikowany
    do oceny merytorycznej.
2. Ocena merytoryczna wniosku:
Kryteria dodatkowe Ocena

punktowa
Uwagi komisji

sukcesy  odniesione  przez  ucznia/  uczennicę  w
zawodach  sportowych  na  szczeblu  co   najmniej
rejonowym / powiatowym
ocena zachowania wyższa niż dobra
godna  reprezentacja  szkoły  podczas  zawodów
sportowych
aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności
lokalnej
czynne  włączanie  się  w  organizację  imprez
sportowych na terenie szkoły

zaangażowanie  zawodnika  w  rozgrywkach,
meczach, turniejach     
Liczba punktów ogółem
Opinia Komisji Stypendialnej: POZYTYWNA / NEGATYWNA  * niepotrzebne skreślić      
Skład członków komisji stypendialnej:                                                  podpis

1. ................................................................... -  przewodniczący                 ....................................................

2. .................................................................. – z-ca przewodniczącego   .......................................................

3. ................................................................. – członek                             ........................................................

4. ................................................................. – członek                             ........................................................

5. ................................................................. – członek                             ........................................................

6. ................................................................. – członek                             ........................................................

7. .................................................................. – członek                            ........................................................

Decyzja Dyrektora 
Szkoły:  ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................



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

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

....................................................................
/ podpis dyrektora /


