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Wniosek o stypendium dla ucznia uzdolnionego w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatyki, 

języków obcych nowożytnych, matematyki  w ramach projektu „Ósemka z kluczem” -  rok szkolny 2021/2022 

Data  wpłynięcia  wniosku……………….. podpis koordynatora/współkoordynatora projektu………………… 

l.p Dane ucznia/uczennicy: 

1 Imię Nazwisko 

2 Klasa Data urodzenia  

3 Telefon kontaktowy  Adres e -mail 

4 Wypełnia 

uczeń/uczennica  

z klasy II 

Średnia ocen na świadectwie z roku 2020/21 ze wszystkich 

obowiązkowych przedmiotów (≥ 4,75) 

 

 
Oceny na świadectwie z wymienionych 
obok przedmiotów: 
oraz  
średnia  z tych ocen (≥4,50) 
 

matematyka   

biologia  

geografia  

fizyka  

chemia  

j. angielski  

j. niemiecki  

j. francuski  

j. rosyjski  

informatyka  

Średnia ocen  z 
w/w przedmiotów 

 

Wypełnia 

uczeń/uczennica  

z klasy III 

Średnia ocen na świadectwie z roku 2020/21 ze wszystkich 
obowiązkowych przedmiotów (≥ 4,75) 

 

Oceny na świadectwie z wymienionych 

obok przedmiotów: 

matematyka   

biologia  

geografia  

fizyka  

chemia  

j. angielski  

j. niemiecki  

j. francuski  

j. rosyjski  

informatyka  

5 Dodatkowe  punkty, zaznacz odpowiedni kwadrat , jeśli spełniasz poniższe kryteria dodatkowe: 

 realizacja indywidualnego programu lub toku nauki ze względu na szczególne uzdolnienia (w okresie 

poprzednich dwóch lat szkolnych) 

  udział w zajęciach przewidzianych tokiem studiów zgodnych z profilem stypendium (w okresie 

poprzednich dwóch lat szkolnych) 
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 status laureata lub finalisty konkursu/olimpiady z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych , 
j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości (pkt 6 a regulaminu, w okresie poprzednich 
dwóch lat szkolnych) 

 rodzina wielodzietna 

 zamieszkiwanie na obszarze wiejskim 

  trudna sytuacja materialna rodziny-ustalone prawo do zasiłku rodzinnego 

 niepełnosprawność ucznia/uczennicy (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o niepełnosprawności) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

1.Dane osobowe ucznia/uczennicy będą przetwarzane do celu niezbędnego do rekrutacji do zajęć w projekcie 

„Ósemka z kluczem”. 

2. Administratorem danych osobowych  ucznia/uczennicy jest Dyrektor Szkoły a ich przetwarzanie, 

zabezpieczenie i przechowywanie jest  zgodne z polityką ochrony danych osobowych obowiązującą w VIII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku i zaakceptowaną przez pełnoletniego ucznia/ 

uczennicę lub rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia/ uczennicy  na początku edukacji 

w Szkole.  

3.Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie procesu 

rekrutacji. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka  zawartych 

w formularzu w celu niezbędnym do rekrutacji zajęć w projekcie „Ósemka z kluczem”. 

 

………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis pełnoletniego  ucznia/uczennicy  

lub  rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego  ucznia/uczennicy 

 

Wykaz załączonych dokumentów – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem w sekretariacie szkoły (zaznacz 

odpowiednio): 

1. Kopia świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/21 - obowiązkowo 

2. W przypadku zaznaczenia  przynajmniej jednego kryterium w pkt 5, odpowiednio: 

⎯ kopia zaświadczenia organizatora konkursu lub olimpiady 

⎯ kopia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 

⎯ kopia zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów  

⎯ kopia decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego  

⎯ oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej 

⎯ kopia aktualnego orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności 

ucznia/uczennicy 

 

Uwaga!  
Właściwie wypełniony i podpisany wniosek (dostępny na stronie internetowej szkoły lub u pedagoga szkolnego)  wraz z 
załącznikami należy złożyć w terminie  do 15.09.2021 u koordynatorek  projektu: nauczycielki matematyki p. Hanny Mąki 
s.23 lub pedagoga szkolnego p. Doroty Wojnowskiej  


