
 

 

 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Rady Gminy Postomino  

Nr XXXIX/393/17 

z dnia 29 grudnia 2017 r.  

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium motywacyjnego  

w dziedzinie kultury i sztuki 

 

1. Wnioskodawca1:  

- dyrektor szkoły 

- rodzic/ opiekun prawny ucznia 

2. Dane wnioskodawcy: ………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko lub siedziba jednostki) 

3. Dane ucznia 

Imię i nazwisko ucznia -kandydata…………………………………...……………………… 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń ..…………………………………………………. 

                (adres szkoły) 

 Kandydat jest uczniem klasy…….. 

  

4.Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Załączniki: 

1) zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanej średniej ocen na podstawie wyników kwalifikacyjnej 

rady pedagogicznej oraz o ocenie z zachowania, 

2) dokładny wykaz osiągnięć ucznia- tych punktowanych zgodnie ze szczegółowymi zasadami 

przyznawania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki. Wykaz powinien określać czy uczeń 

zakwalifikował się do danego konkursu w drodze eliminacji, czy też na podstawie zgłoszenia. Wykaz 

potwierdza podpisem wychowawca ucznia oraz dyrektor szkoły. 

 

…………………………………………..  ………………………………………… 

                 (data)                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 



 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

OSIĄGNIĘCIE 

ILOŚĆ 

PUNKTÓW 

wypełnia komisja 

średnia ocen średnia-   

ocena z zachowania ocena-   

udział w konkursach jakim:  

indywidualnie czy zespołowo: 

szczebel: 

czy były eliminacje na niższym szczeblu: 

wynik: 

udział w konkursach jakim:  

indywidualnie czy zespołowo: 

szczebel: 

czy były eliminacje na niższym szczeblu: 

wynik: 

udział w konkursach jakim:  

indywidualnie czy zespołowo: 

szczebel: 

czy były eliminacje na niższym szczeblu: 

wynik: 

udział w konkursach jakim:  

indywidualnie czy zespołowo: 

szczebel: 

czy były eliminacje na niższym szczeblu: 

wynik: 

udział w konkursach jakim:  

indywidualnie czy zespołowo: 

szczebel: 

czy były eliminacje na niższym szczeblu: 

wynik: 

Razem:  

Wykaz potwierdza podpisem wychowawca ucznia oraz dyrektor szkoły. 

 

…………………………  ………………………… 

  (podpis wychowawcy)        (podpis dyrektora szkoły) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

wypełnia komisja: 

1. Wniosek: 

a) spełnia wymagania formalne 

b) nie spełnia wymagań formalnych, ze względu na …………………………………... 

w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku. 

2. Stwierdzenie kompletności wniosku: 

a) wniosek kompletny 

b) wniosek niekompletny, ze względu na…………………………………………….. 

w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku. 

3. Przyznano punktów 

           ………………………………………………… 

                (podpis członka/członków komisji oceniającej) 

 


