Załącznik nr 6
do Regulaminu stypendialnego

KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM – CZĘŚĆ A

w ramach projektu pn.: „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na
lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne (nr projektu RPWP.08.01.02-300315/16)
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM:………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OCENIAJĄCEJ:…………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ:…………………………………………………………….
oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany (-a) z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z ubiegającymi sie o stypendium oraz/lub z ich opiekunami prawnymi,
- w ciągu ostatnich trzech lat od daty złożenia protestu nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z ubiegającymi
sie o stypendium oraz/lub ich opiekunami prawnymi,
- nie pozostaje z ubiegającymi się o stypendium oraz/lub ich opiekunami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
Zobowiązuję sie do nieujawniania informacji związanych z oceną Wniosku o przyznanie stypendium oraz do tego, że dołożę
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie Wniosku o przyznanie stypendium
nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

……………………
……………………..
………………….
….………………..
Miejscowość, data
podpis osoby oceniającej
podpis osoby oceniającej
podpis osoby zatwierdzającej

Lp.

Pytania
Czy Wniosek o przyznanie stypendium został złożony:
- w określonym terminie,
- na obowiązującym formularzu.
Czy Wniosek o przyznanie stypendium jest
2.
kompletny, tzn., czy zawiera:
- wszystkie wymagane Załączniki i dokumenty
odpowiednio potwierdzone za zgodność z oryginałem
(zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu stypendialnego),
- został podpisany przez upoważnione osoby.
Czy wniosek spełnia kryteria dostępu?
3.
- dochód na rodzinie na jednego członka rodziny –
1.348,00 zł lub 1.528,00 zł netto,
- 2 oceny celujące za rok szkolny 2016/2017 z
przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
języków obcych, matematyki,
- średnia ocen za rok szkolny 2016/2017 wyniosła
4,80,
- uczeń uczęszcza do klasy siódmej w Szkole
Podstawowej im. Obrońców Kłecka w ZSZP w Kłecku
lub klasy II i III Gimnazjum im. prof. W. Nehringa w
Kłecku
DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU
Czy Wniosek o przyznanie stypendium spełnia wszystkie
kryteria formalne i może zostać przekazany do dalszej
oceny merytorycznej?
Oceny dokonała:
Oceny dokonała:

Tak

Nie

Uwagi

Tak

Nie

Uwagi

1.

………………………….
(pieczęć, podpis i data)

………………………….
(pieczęć, podpis i data)

Ocenę zweryfikowała i zatwierdziła:

………………………………..
(pieczęć, podpis i data)

