
 
 

Stypendia dla uczniów najzdolniejszych

ZS im. W. Goetla w Suchej B

 

Nabór wniosków potrwa od 

Dokumenty należy składać w sekretariacie pok. 101 w budynku szkoły 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz wniosku o stypendium wraz 
z załącznikami poświadczającymi dane zawarte we wniosku.

Formularze muszą być wydrukowane w kolorze z pełnymi logotypami 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty wypełniamy s

Ważne informacje o stypendium:

1. Przyznane zostaną stypendia dla 130 uczniów/uczennic zdolny
miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.

2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym w przypadku osób 
niepełnoletnich) zostanie spisana umowa dotycząca wypłaty stypendium dla 
ucznia/uczennicy najzdolniejszych w ramach projektu

3. Z każdym uczniem zostanie podpisana umowa współpracy z opiekunem 
dydaktycznym. 

4. Opiekun stypendysty/stypendystki będzie:
a) służył pomocą w przygotowaniu indywidualnego Planu Rozwoju,
b) pomagał w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,
c) aktywnie współpraco

rezultatów, 
d) monitorował jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu 

sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.
5. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2022/2023) 

sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, 
prezentacjach itp. Dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania 
środków i ewentualnym o

Poniżej wykaz dokumentów, z którymi należy się zapoznać, a będą wymagane od 
uczniów/uczennic, którym zostanie przyznane stypendium. 
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Stypendia dla uczniów najzdolniejszych- nabór wniosków

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 

Nabór wniosków potrwa od 12 września 2022r. do 19 września 2022r

Dokumenty należy składać w sekretariacie pok. 101 w budynku szkoły 
w Suchej Beskidzkiej. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz wniosku o stypendium wraz 
z załącznikami poświadczającymi dane zawarte we wniosku.

Formularze muszą być wydrukowane w kolorze z pełnymi logotypami 
w nagłówku i w stopce. 

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, podpisy składamy czytelnie. 

Ważne informacje o stypendium: 

Przyznane zostaną stypendia dla 130 uczniów/uczennic zdolnych w wysokości 
miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy. 
Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym w przypadku osób 
niepełnoletnich) zostanie spisana umowa dotycząca wypłaty stypendium dla 
ucznia/uczennicy najzdolniejszych w ramach projektu. 
Z każdym uczniem zostanie podpisana umowa współpracy z opiekunem 

Opiekun stypendysty/stypendystki będzie: 
służył pomocą w przygotowaniu indywidualnego Planu Rozwoju,
pomagał w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, 
aktywnie współpracował z uczniem/uczennicą w osiąganiu jak najlepszych 

monitorował jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu 
sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju. 

Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2022/2023) 
sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, 
prezentacjach itp. Dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania 
środków i ewentualnym otrzymaniu innych stypendiów.  

Poniżej wykaz dokumentów, z którymi należy się zapoznać, a będą wymagane od 
uczniów/uczennic, którym zostanie przyznane stypendium.  

Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 
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nabór wniosków 

 

12 września 2022r. do 19 września 2022r 

Dokumenty należy składać w sekretariacie pok. 101 w budynku szkoły  

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz wniosku o stypendium wraz  
z załącznikami poświadczającymi dane zawarte we wniosku. 

Formularze muszą być wydrukowane w kolorze z pełnymi logotypami  

podpisy składamy czytelnie.  

ch w wysokości 600zł 

Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym w przypadku osób 
niepełnoletnich) zostanie spisana umowa dotycząca wypłaty stypendium dla 

Z każdym uczniem zostanie podpisana umowa współpracy z opiekunem 

służył pomocą w przygotowaniu indywidualnego Planu Rozwoju, 

wał z uczniem/uczennicą w osiąganiu jak najlepszych 

monitorował jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu 

Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2022/2023) 
sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, 
prezentacjach itp. Dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania 

Poniżej wykaz dokumentów, z którymi należy się zapoznać, a będą wymagane od 



 
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów najzdolniejszych.
2. Umowa dotycząca wypłaty stypend

projektu wraz z załącznikami.
3. Indywidualny Plan Rozwoju zał. nr 1 do umowy dotyczącej wypłaty stypendium dla 

uczniów najzdolniejszych.
4. Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.
5. Deklaracja uczestnictwa
6. Oświadczenie uczestnika /uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zał. nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie.
7. Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych zał. nr 3 do deklaracji 

uczestnictwa w projekcie, Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach 
promocyjnych  
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Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów najzdolniejszych. 
Umowa dotycząca wypłaty stypendium dla uczniów najzdolniejszych w ramach 
projektu wraz z załącznikami. 
Indywidualny Plan Rozwoju zał. nr 1 do umowy dotyczącej wypłaty stypendium dla 
uczniów najzdolniejszych. 
Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju. 
Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. nr 3 
Oświadczenie uczestnika /uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zał. nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych zał. nr 3 do deklaracji 
uczestnictwa w projekcie, Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach 
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ium dla uczniów najzdolniejszych w ramach 

Indywidualny Plan Rozwoju zał. nr 1 do umowy dotyczącej wypłaty stypendium dla 

Oświadczenie uczestnika /uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zał. nr 1 do deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych zał. nr 3 do deklaracji 
uczestnictwa w projekcie, Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach 


