
Znak sprawy:

Czy uczeń ubiegający się o stypendium jest pełnoletni? TAK NIE
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6. Nazwa szkoły Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy

8. Typ szkoły technikum 9. Klasa ucznia IV

3. Pesel

1. Imię (imiona)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" na rok szkolny 2022/2023.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.3.2 „Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Imię Jan

DANE UCZNIA

2. Nazwisko

(wypełnia Departament)

EK-II-R.5462.2.  .2020

……………………………………………………………………………….

data wpływu do Departamentu

Kowalski

3. Pesel 02020202022

4. Telefon kontaktowy

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA

(Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, o stypendium wnioskuje pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.)

5. Adres e-mail j.kowalski@gmail.com

500 600 700

4. Telefon kontaktowy

5. Adres e-mail

7. Powiat szkoły Miasto Bydgoszcz

2. Nazwisko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.

2. Osobą wyznaczoną przez Administratora Danych Osobowych w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest Inspektor

Ochrony Danych, Punkt kontaktowy: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, adres e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl, telefon 56 62 18 243.

3. Celem zbierania/przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków Administratora Danych Osobowych w zakresie realizacji projektu

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w

tym w szczególności: potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt,

sprawozdawczość, raportowanie oraz działania informacyjno-promocyjne.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy

Wdrożeniowej.

5. Kategoriami odbiorców danych są: podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów

upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące

zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących 

pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych. 

8. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO.

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego

danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
1. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów, dostępnym na stronie internetowej projektu. 

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
2. W polach 1-6 wpisujemy dane ucznia ubiegającego się o stypendium oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023.

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
3. Powiat szkoły i typ szkoły wybieramy z listy rozwijalnej dostępnej po naciśnięciu trójkąta z prawej strony danego pola. Następnie w ten sam sposób wybieramy klasę do której aktualnie uczęszcza uczeń.

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
4. Zaznaczamy, poprzez kliknięcie w dany kwadrat, czy uczeń jest pełnoletni czy niepełnoletni w dniu wypełniania wniosku.

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
5. Pola dotyczące danych rodzica/opiekuna prawnego wypełniamy tylko wtedy, gdy uczeń jest niepełnoletni.

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Wiersz



Lp. Ocena

1) 6

2) 5

3) 6

bardzo dobre

1

3 5,66

12

5,50

4

1 3

Lp.
laureat / 

finalista
Punkty

1) finalista 8

2) -

3) -

4) -

5) -

Lp.

osiągnięcie / 

zajęte 

miejsce

Punkty

1) 1 miejsce 2

2) wyróżnienie 2

3) ukończenie 2

14

2

32

KRYTERIUM I – średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem 

praktyk zawodowych) oraz co najmniej dobra ocena z zachowania.

Liczba uzyskanych tytułów laureata/finalisty Liczba innych osiągnięć

Średnia ocen:

Liczba punktów - kryterium I:
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Szkolny konkurs Stolarski

Staż zawodowy realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa

KRYTERIUM IV – kształcenie w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Inne udokumentowane pozalekcyjne lub pozaszkolne osiągnięcie edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych:

Nazwa Weryfikacja Uwagi

Konkurs "Wyczarowane z drewna"

Weryfikacja Uwagi

Liczba punktów - kryterium IV:

Weryfikacja Uwagi

Liczba punktów - kryterium III:

Weryfikacja Uwagi

dokumentacja techniczna

Weryfikacja Uwagi

KRYTERIUM III – uzyskane osiągnięcia edukacyjne.

Ocena z zachowania:

zajęcia praktyczne

Weryfikacja Uwagi

Nazwa zawodu, w którym kształci się uczeń Inteligentna specjalizacja Województwa

Technik Technologii Drewna Zaawansowane materiały i narzędzia

Łączna liczba punktów uzyskana przez ucznia:

Weryfikacja Uwagi

KRYTERIA OCENY - NALICZONA PUNKTACJA

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Uzyskane tytuły laureata/finalisty:

Nazwa

średnia arytmetyczna ocen (wartość do dwóch miejsc 

po przecinku, bez zaokrągleń) ze wszystkich 

przedmiotów:

Liczba punktów - kryterium II:

Weryfikacja UwagiPrzedmiot

KRYTERIUM II – średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończonego poprzedniego roku 

szkolnego.

język angielski zawodowy

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
6. Wpisujemy nazwy 3 przedmiotów zawodowych z najwyższymi ocenami          (z wyłączeniem praktyk zawodowych).        W przypadku, gdy na świadectwie są 2 przedmioty zawodowe, należy je wpisać, a 3 pole pozostawić puste. Sprawdzający wniosek policzy punkty na podstawie średniej z podanych dwóch przedmiotów.

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
7. Wybieramy z listy rozwijalnej oceny z wybranych przedmiotów oraz ocenę z zachowania.

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
8. Wpisujemy średnią ze wszystkich przedmiotów na świadectwie (łącznie z religią/etyką i przedmiotami dodatkowymi, nie liczymy do średniej oceny z zachowania).

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
9. Określamy liczbę zdobytych tytułów laureata/finalisty lub innych osiągnięć. W przypadku braku osiągnięć wybieramy "brak".

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
10. Wybieramy z listy rozwijalnej konkurs/olimpiadę oraz zdobyty tytuł. 

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
11. Wpisujemy nazwy dodatkowych osiągnięć edukacyjnych i zajęte miejsce/zdobyty certyfikat. Punktowane są wszystkie osiągnięcia rozwijające umiejętności zawodowe, m.in. zajęcie czołowych miejsca w konkursach szkolnych, awans do kolejnych etapów konkursów międzyszkolnych, udział w szkoleniach, ukończenie kursów, ukończenie dodatkowych staży.

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
!!!UWAGA!!! Świadectwo szkolne oraz osiągnięcia edukacyjne MUSZĄ zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły. Wszystkie  osiągnięcia edukacyjne muszą zawierać datę i być zdobyte w roku szkolnym 2021/2022 (od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022).

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
12. Wpisujemy nazwę zawodu i wybieramy z listy rozwijalnej odpowiednią Inteligentną Specjalizację Województwa.

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz



Lp.
Dołączam 

dokument
Liczba Weryfikacja

1) TAK 1

2) TAK 1

3) TAK 3

(do zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium konieczne jest zaakceptowanie przez Wnioskującego, poprzez zaznaczenie pól 

wyboru, WSZYSTKICH oświadczeń)
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Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przekazywanie danych osobowych Ucznia do celów promocji projektu

przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na czas realizacji projektu "Prymusi

Zawodu Kujaw i Pomorza II".

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi

Zawodu Kujaw i Pomorza II" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/574/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskeigo z dnia 28 sierpnia 2017 r. wraz z jego późniejszymi zmianami i poprzez złożenie wniosku o przyznanie

stypendium akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych Ucznia zawartych we wniosku o

przyznanie stypendium gromadzonych na potrzeby rekrutacji i realizacji projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”

oraz zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego w celu monitoringu i ewaluacji

projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z 2019 r. poz. 1781) na czas realizacji projektu oraz jego trwałości.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie

we wniosku dane są prawdziwe.

Zobowiązuję się do niezwłocznego, nie później niż 2 tygodnie od zaistnienia zmiany, pisemnego informowania Urzędu

Marszałkowskiego, o wszelkich zmianach danych osobowych, a w szczególności danych kontaktowych.

Oświadczam, że adres e-mail wskazany we wniosku jest w mojej wyłącznej dyspozycji i nikt nie ma prawa do korzystania

z tego adresu bez mojej zgody.

Wyrażam zgodę na komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej w postępowaniu w sprawie

o przyznanie stypendium.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły Ucznia na liście rankingowej, podlegającej

ogłoszeniu na stronie internetowej projektu oraz stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego na czas realizacji projektu

"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" oraz jego trwałości.

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

Nazwa dokumentu

Kserokopia świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2021/2022 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub 
innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły

Zaświadczenie organizatora/dyplom potwierdzający zdobycie tytułu 
finalisty lub laureata w roku szkolnym 2021/2022 w konkursie/

olimpiadzie/turnieju w formie kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego 

rodzaju czynności pracownika szkoły

1.wrz.2022

Zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające pozalekcyjne lub 
pozaszkolne osiągnięcia edukacyjne służące pogłębianiu wiedzy i 
umiejętności z przedmiotów o charakterze zawodowym w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub 
innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły

………………………………………………………………..

czytelny podpis PEŁNOLETNIEGO UCZNIA lub czytelny podpis 

RODZICA/OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
13. Określamy czy dołączono dane dokumenty i podajemy ich liczbę.

a.kowalski
Owal

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
14. Zapoznajemy się z treścią, a następnie poprzez kliknięcie w kwadrat zaznaczamy WSZYSTKIE pola oświadczeń.

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
15. Wniosek podpisuje PEŁNOLETNI uczeń (na dzień wypełniania wniosku) lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.BEZ PODPISU WNIOSEK ZOSTANIE ODRZUCONY!!!

a.kowalski
Wiersz

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
Po wypełnieniu wniosku na komputerze należy go wydrukować, uzupełnić o wymagany podpis i razem z pozostałymi dokumentami przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wnioski mogą być również składane osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, który znajduje się pod tym samym adresem.



Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

OCENA WNIOSKU

Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica w Bydgoszczy

Uczeń uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej znajdującej się na terenie województwa

Kujawsko-Pomorskiego.

Przyczyna odrzucenia wniosku:
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data i podpis oceniającego

……………………………………..

TAK   NIE

Uczeń uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych

i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolnego z poprzedniego roku nauki, z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na poziomie nie niższym niż: w przypadku uczniów szkół branżowych:

4,00; w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub

olimpiad wymienionych w § 4 Regulaminu: 4,00; w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33; oraz co najmniej dobrą ocenę z

zachowania.

TAK   NIE

Wniosek został wypełniony poprawnie.

TAK   NIE

Wniosek został złożony w terminie.

TAK   NIE

Wniosek został prawidłowo podpisany, zostały zaakceptowane wszystkie oświadczenia.

TAK   NIE

TAK   NIE

WNIOSEK POPRAWNY  WNIOSEK ODRZUCONY

Nazwa szkoły:

Jan

Kowalski

Do wniosku zostały dołączone wymagane załączniki.

TAK   NIE

TAK   NIE

Uczeń uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne.

Uczeń jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej lub uczniem I klasy szkoły branżowej II stopnia

Imię ucznia:

Nazwisko ucznia:

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
W razie pytań zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną lub za pomocą e-mail.

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
Paweł SzmalcKoordynator projektutel. 571 293 087e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
Marta Chojnackatel. 883 359 302e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl

a.kowalski
Pływające pole tekstowe
Maja Kowalkowskatel. 56 652 18 87e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl




