
 
 

 
 

                                                                                                                             

o udzielanie stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z 
uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nazwisko i imię ucznia: 

PESEL 

Miejsce zamieszkania: 

Telefon kontaktowy:  

 
1. Sytuacja społeczno – ekonomiczna ucznia:

Posiadanie Karty Dużej Rodziny (r
Posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego
Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

UWAGA! W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, 
potwierdzających. 

 
2. Szczególne osiągnięcia ucznia uzyskane 

Tytuł laureata olimpiady/konkursu kuratoryjnego z przedm
objętych wsparciem w ramach projektu
Tytuł finalisty olimpiady/ 
objętych wsparciem w ramach projektu
Tytuł laureata konkursu/projektów/ligi 
 
Tytuł finalisty konkursu projektów/ligi zadaniowej
 

UWAGA! W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, 
potwierdzających. 

 

 

Nr konta: ……………………………………………………………
Właściciel konta:…………………………………………………….

Zdolni z Pomorza – powiat słupski 

 

                                                                                                                             

WNIOSEK 

stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień 
uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ekonomiczna ucznia:  
Proszę wpisać TAK lub NIE

Posiadanie Karty Dużej Rodziny (rodzina wielodzietna)   
Posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego  

aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności  
UWAGA! W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, do wniosku należy dołączyć 

Szczególne osiągnięcia ucznia uzyskane w semestrze, za który wypłaca się stypendium
Proszę wpisać TAK

Tytuł laureata olimpiady/konkursu kuratoryjnego z przedmiotów 
objętych wsparciem w ramach projektu 

 

ytuł finalisty olimpiady/ konkursu kuratoryjnego z przedmiotów 
objętych wsparciem w ramach projektu 

 

Tytuł laureata konkursu/projektów/ligi zadaniowej  

Tytuł finalisty konkursu projektów/ligi zadaniowej  

UWAGA! W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK, do wniosku należy dołączyć 

Podpis pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego

………………………………………………………..

konta: …………………………………………………………… 
Właściciel konta:……………………………………………………. 

                                                                                                                                         

rozwojem szczególnych uzdolnień 
w ramach Regionalnego Programu 

2020) współfinansowanego 

Proszę wpisać TAK lub NIE 

do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów 

w semestrze, za który wypłaca się stypendium 
Proszę wpisać TAK lub NIE 

do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów 

Podpis pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego 

……………………………………………………….. 
 


