
 

 

     

Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów klasy o profilu technik mechanik obróbka skrawaniem 

i operator obrabiarek skrawających w Zespole szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego z tytułu kształcenia w zawodzie technik 

mechanik (obróbka skrawaniem) i operator obrabiarek skrawających 

DANE PERSONALNE 

NAZWISKO  

IMIĘ  

ADRES ZAMIESZKANIA 

(kod pocztowy) 

(miejscowość) 

(ulica i numer domu) 

IMIONA RODZICÓW  

PESEL  

UKOŃCZONA SZKOŁA 

Wypełnia absolwent szkoły gimnazjalnej
 

 

ŚREDNIA OCEN UZYSKANA  
NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM* 

Wypełnia absolwent szkoły gimnazjalnej  

 

Ocena z zachowania 

Wypełnia absolwent szkoły gimnazjalnej  

 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ 

Wypełnia uczeń Zespołu szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego  

w Tomaszowie Lubelskim
 

UCZEŃ KLASY…………. 

KIERUNEK/ SPECJALIZACJA………………………………… 

ŚREDNIA OCEN Z OSTATNIEGO PÓŁROCZA* 

Wypełnia uczeń Zespołu szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego  

w Tomaszowie Lubelskim 

 

Średnia ocen z przedmiotu zawodowego 

Wypełnia uczeń Zespołu szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego  

w Tomaszowie Lubelskim 

 



 

 

     

Średni dochód netto w przeliczeniu na członka 
rodziny. 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO  
NA KTÓRE BĘDZIE PRZELEWANE STYPENDIUM 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Świadomy/ma** odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są 

kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  Zobowiązuję się do poinformowania Fundacji Parasol Roztocza o ich zmianie.  

Oświadczam, że zapoznałem/am** się z „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów klasy o profilu 

technik mechanik obróbka skrawaniem  i operator obrabiarek skrawających w Zespole szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Tomaszowie Lubelskim. 
miasto data czytelny podpis ucznia 

  czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Parasol Roztocza w celach organizacyjnych 

związanych z stypendium motywacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 

poz. 883 z późn. zm). Jestem świadomy, że moja zgoda na przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie, a także mam 

prawo dostępu do treści moich danych i ich aktualizacji. 
miasto data czytelny podpis ucznia 

  czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica 

 

Wypełnia opiekun /wychowawca ucznia/ nauczyciel 

Średnia ocen z zachowania* 

Klasa I semestr 2, oraz klasy wyższe. Wypełnia opiekun ucznia Zespołu szkół nr 

4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim starającego się o 

stypendium 

 

Frekwencja ucznia na zajęciach* 

Dot uczniów klasy I semestr II, oraz klas wyższych. Wypełnia opiekun ucznia 

Zespołu szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego  

w Tomaszowie Lubelskim starającego się o stypendium 

 

data Czytelny podpis opiekuna/ wychowawcy ucznia/ nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Wypełnia pracownik Fundacji Parasol Roztocza 

data wpływ/złożenia wniosku numer wniosku Czytelny podpis pracownika przyjmującego 

wniosek 

 

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………………………uzyskała łączną liczbę 

punktów z procesu rekrutacji …………………………………. uzyskując  ………….. miejsce w liście rankingowej. 

data Czytelny podpis pracownika sekretarza/protokolanta komisji stypendialnej 

 

Decyzja komisji stypendialnej 

 

Pan/Pani ………………………………………………………………….. 

Decyzją Komisji Stypendialnej zostaje/nie zostaje przyznane stypendium motywacyjne 

Kwota przyznanego stypendium  

Okres otrzymania stypendium  

 

Stypendium zostało przyznane na mocy decyzji                                                     po przedstawieniu listy 

rankingowej przez niezależną Komisję Stypendialną  

imię i nazwisko, funkcja w komisji czytelny podpis 

imię i nazwisko, funkcja w komisji czytelny podpis 

imię i nazwisko, funkcja w komisji czytelny podpis 

imię i nazwisko, funkcja w komisji czytelny podpis 

imię i nazwisko, funkcja w komisji czytelny podpis 

 


