
Data złożenia/wpływu formularza: Podpis osoby przyjmującej formularz: Numer unikalny wniosku:  
………./KRZE/ZDOLNI/2022 

(wypełnia Wicedyrektor Szkoły) 

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu  
„Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” RPMP.10.02.02-12-0021/19 

I. DANE PODSTAWOWE:
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy Specjalne potrzeby uczestnika projektu (wynikające 
PESEL z niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności) 
Klasa (w roku szkolnym 2022/2023) 
Rodzaj szkoły Jeżeli tak, proszę opisać: 
Adres e-mail do przesłania informacji o 
przyznaniu/nie przyznaniu stypendium 
Numer rachunku bankowego do 
wypłaty stypendium 
Imię i nazwisko właściciela rachunku 
bankowego (uczeń lub jego 
rodzic/opiekun prawny) 

II. KRYTERIUM DOSTĘPU:
Oświadczam, iż uczęszczam w roku szkolnym 2022/2023 do następującej placówki biorącej udział w projekcie: 

Sposób weryfikacji: Dziennik elektroniczny/kopia świadectwa ucznia/-nicy Czy uczeń/-nica spełnia kryterium (wypełnia Wicedyrektor Szkoły) �  TAK     �  NIE 

Oświadczam, iż NIE jestem uczniem/uczennicą powtarzającym/-cą rok 
  Tak – nie jestem Nie – powtarzałem/-am rok, jednak wynikało to z udokumentowanego przypadku losowego 

Jeżeli zaznaczono „Nie – powtarzałem/-am rok”, proszę opisać sytuację/ przypadek losowy oraz dołączyć dokumenty potwierdzające opisane informacje: 

Sposób weryfikacji: Dziennik elektroniczny/kopia świadectwa ucznia/-nicy Czy uczeń/-nica spełnia kryterium (wypełnia Wicedyrektor Szkoły)   �  TAK     �  NIE 

Tak  Nie

initiator:l.skalny@zspkrzeszowice.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:80a8d95fc622c041b9a6b210b05982da



III. KRYTERIA REKRUTACYJNE
Uczeń/uczennica w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, uzyskał 
status laureata lub finalisty konkursu szczebla, co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiady 

  Uzyskałem/-am        Nie uzyskałem/-am 
Jeżeli zaznaczono TAK, proszę podać nazwę konkursu/ olimpiady oraz dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego status laureata lub finalisty: 

Sposób weryfikacji: Kopia dyplomu lub oświadczenie dyrektora o udziale w konkursie lub olimpiadzie na podstawie dokumentacji szkolnej 
Przyznane punkty (wypełnia komisja rekrutacyjna) / Punktacja maksymalna: … pkt / 10 pkt 

Uczeń/uczennica w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, uzyskał 
status laureata lub finalisty konkursu szczebla, co najmniej powiatowego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach pierwszego stopnia olimpiady 

  Uzyskałem/-am        Nie uzyskałem/-am 
Jeżeli zaznaczono TAK, proszę podać nazwę konkursu/ olimpiady oraz dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego status laureata lub finalisty: 

Sposób weryfikacji: Kopia dyplomu lub oświadczenie dyrektora o udziale w konkursie lub olimpiadzie na podstawie dokumentacji szkolnej 
Przyznane punkty (wypełnia komisja rekrutacyjna) / Punktacja maksymalna: … pkt / 5 pkt 

Uczeń/uczennica, który/a nie uzyskał za poprzedni rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów lub stypendium Starosty dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych 

  Uzyskałem/-am        Nie uzyskałem/-am 
Sposób weryfikacji: Oświadczenie dyrektora o stypendiach przyznanych uczniom 
Przyznane punkty (wypełnia komisja rekrutacyjna) / Punktacja maksymalna: … pkt / 10 pkt 

Uczeń/uczennica, uczestniczył/a w co najmniej jednej zakończonej formie wsparcia w projekcie, w którym wnioskuje o stypendium dla uczniów szczególnie 
zdolnych 

  Uczestniczyłem/-am        Nie uczestniczyłem/-am 
Sposób weryfikacji: Dane w systemie SL2014/dokumentacja projektu 
Przyznane punkty (wypełnia komisja rekrutacyjna) / Punktacja maksymalna: … pkt / 5 pkt 

Uczeń/uczennica nie pobierał/a w poprzednich latach stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w projekcie, w ramach którego ubiega się o wsparcie 
  Pobierałem/-am        Nie pobierałem/-am 

Sposób weryfikacji: Dane w systemie SL2014/dokumentacja projektu 
Przyznane punkty (wypełnia komisja rekrutacyjna) / Punktacja maksymalna: … pkt / 10 pkt 



IV. ŚREDNIA OCEN NA ŚWIADECTWIE PROMOCYJNYM NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO:

Zakres 

Średnia ocen z 
dokładnością do 
0,01 (WYPEŁNIA 
WICEDYREKTOR 

SZKOŁY) 

Ilość możliwych do uzyskania punktów Sposób weryfikacji 
Ilość przyznanych 

punktów (wypełnia 
komisja rekrutacyjna) 

Wszystkie 
przedmioty 

5,5 i więcej 10 pkt, 
5,4-5,49 9 pkt, 
5,3-5,39 8 pkt, 
5,2-5,29 7 pkt, 
5,1-5,19 6 pkt, 

5,00-5,09 5 pkt,  
4,9-4,99 4 pkt,  
4,8-4,89 3 pkt,  
4,75-4,79 2 pkt, 
poniżej 4,75 0 pkt, 
uczeń I klasy 0 pkt 

Dziennik 
elektroniczny/kopia 
świadectwa ucznia/ 
uczennicy 

Przedmioty 
zawodowe 

5,5 i więcej 10 pkt, 
5,4-5,49 9 pkt, 
5,3-5,39 8 pkt, 
5,2-5,29 7 pkt, 
5,1-5,19 6 pkt, 

5,00-5,09 5 pkt,  
4,9-4,99 4 pkt,  
4,8-4,89  3 pkt,  
4,75-4,79 2 pkt,  
poniżej 4,75 0 pkt, 
uczeń I klasy 0 pkt 

Dziennik 
elektroniczny/kopia 
świadectwa ucznia/ 
uczennicy 

Łączna liczba punktów za kryteria rekrutacyjne i średnią ocen 

V. Kryterium dodatkowe – rozstrzygające w przypadku równej ilości punktów za kryteria rekrutacyjne i średnią ocen (wypełnić tylko w sytuacji
równorzędnej ilości punktów)

Nazwa kryterium dodatkowego 
Ocena z zachowania 

(WYPEŁNIA WICEDYREKTOR 
SZKOŁY) 

Sposób weryfikacji Ilość możliwych do 
uzyskania punktów 

Ilość przyznanych 
punktów 

(wypełnia komisja 
rekrutacyjna) 

Ocena z zachowania na świadectwie 
promocyjnym na koniec poprzedniego roku 
szkolnego  

Dziennik elektroniczny/kopia 
świadectwa ucznia/uczennicy 

wzorowa 5 pkt, bardzo 
dobra 4 pkt, dobra 3 
pkt, poprawna 2 pkt 



W związku z udziałem w rekrutacji na stypendium dla uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych 
w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”RPMP.10.02.02-12-0021/19 niniejszym oświadczam, iż: 

a) posiadam status ucznia/uczennicy szkół i placówek z terenu woj. małopolskiego prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne lub liceum
ogólnokształcącego (w projekcie dopuszcza możliwości zrekrutowania także ucznia/uczennicy szkół ogólnokształcących na formy wsparcia związane 
z podnoszeniem, zdobyciem kwalifikacji zawodowych),

b) jestem zainteresowany wsparciem w postaci stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu,
c) nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego
celu/korzyści dla uczestnika projektu,

d) forma wsparcia wykracza poza podstawę programową dla zawodu, w którym odbywam naukę.

………………………… 
(miejscowość, data) 

………..…………………... 
Czytelny podpis ucznia/uczennicy 

………..…………………... 
w przypadku ucznia/uczennicy niepełnoletniej 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Potwierdzam wiarygodność i poprawność informacji podanych przez ucznia/uczennicę oraz Wicedyrektora Szkoły w niniejszym wniosku o przyznanie 
stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych. 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

………………………………. 
Podpis 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

………………………………. 
Podpis 

Notatki komisji rekrutacyjnej: Podpis komisji rekrutacyjnej: 

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 
� uczeń/uczennica zakwalifikowany/-a do otrzymania stypendium dla 

uczniów szczególnie zdolnych 
� uczeń/uczennica skierowany/-a na listę rezerwową 
� uczeń/uczennica niezakwalifikowany/-a do otrzymania stypendium 

dla uczniów szczególnie zdolnych – uzasadnienie: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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