Załącznik obowiązkowy nr 1 do Regulaminu pomocy stypendialnej

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM w ramach projektu Miśki

Uwaga! O stypendium wnioskuje rodzic/opiekun prawny w imieniu swoich dzieci wypełniając jeden wniosek
i podając dane wszystkich dzieci
Lp.
Imię
Nazwisko
Szkoła do której uczęszcza uczeń
Numer
ucznia w
systemie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
proszę postawić znak X przy odpowiednim polu

1. Dochód na członka rodziny w 2016 roku jest niższy lub równy 600,00 zł*
□

TAK □ NIE /

* Jeżeli podane informacje będą sprzeczne z danymi w formularzu zgłoszeniowym punkty nie będą uwzględniane
2. Liczba dzieci uczących się w rodzinie jest zgodna z informacją w formularzu zgłoszeniowym uczniów
3. Dzieci wychowują się w rodzinie niepełnej1
□ TAK ........ □ NIE /
Świadoma/y odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam prawdziwość
złożonych w niniejszym wniosku informacji.
OŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU STYPENDIUM NA CELE NAUKOWE

Ja niżej podpisana/y.................................................................................. / oświadczam, iż w przypadku przyznania
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
stypendium dzieciom wymienionym w tabeli powyżej, środki finansowe przeznaczę na rozwój kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności ( kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej)
zgodnie z katalogiem wydatków ponoszonych na cele edukacyjne w ramach funduszu stypendialnego stanowiącym
Załącznik do Regulaminu pomocy stypendialnej oraz zdiagnozowanymi potrzebami mojego dziecka w za kresie kompetencji
kluczowych.
Miejscowość, data rrrr-mm-dd

1

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Ucznia

Niepełna rodzina - oznacza to samotne wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Załącznik obowiązkowy nr 2 do Regulaminu pomocy stypendialnej

FORMULARZ DIPMU
Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w zakresie deficytów kompetencji kluczowych
w ramach projektu Miśki
WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY WRAZ Z UCZNIEM
PROSIMY O WYDRUKOWANIE I WYPEŁNIENIE FORMULARZA ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO UCZNIA,
DLA KTÓREGO WNIOSKUJE SIĘ O STYPENDIUM
Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL:……………………………………………………………………….
Szkoła, do której uczęszcza uczeń:………………………………………………………………………………………………

I. CZĘŚĆ
1. Zainteresowania ucznia

2. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia: udział w konkursach/olimpiadach/turniejach z za kresu języków obcych,
matematyki i przedmiotów naukowo- technicznych, informatyki, przedsiębiorczości, pracy zespołowej, opis osiągniętych
sukcesów (data udziału, nazwa konkursu/olimpiady/turnieju, przedmiot w ramach konkursu/olimpiady/turnieju,
szczebel, wynik)

3. Bariery stanowiące przeszkodę w rozwijaniu kompetencji kluczowych (np. materialne, rodzinne,
brak pomocy dydaktycznych)

II. CZĘŚĆ
1. Ocena obecnego poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności

(przy każdej pozycji proszę wpisać odpowiednią liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
kompetencji/umiejętności, a 10 doskonały poziom kompetencji/umiejętności w danym obszarze)
kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy:

2. Cele edukacyjne do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium.
Celem edukacyjnym jest podniesienie kompetencji lub umiejętności w za kresie
(należy wybrać poprzez postawienie znaku X, można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
□

porozumiewania się w językach obcych

□

kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- techniczne

□

kompetencji informatycznych

□

umiejętności uczenia się

□

kompetencji społecznych

□

inicjatywności i przedsiębiorczości

□

kreatywności

□

innowacyjności

□

pracy zespołowej

□
□
□

poprzez (należy wybrać działanie/działania, jakie zostaną podjęte poprzez postawienie znaku
X, można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
udział w kursach, zajęciach edukacyjnych
udział w zajęciach sportowych rozwijających umiejętność pracy zespołowej
udział w wyjazdach, wycieczkach o charakterze edukacyjnym, w tym np. obozy naukowe, językowe, wyjścia do kina czy
teatru,

□

zakup materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych, artykułów szkolnych, np. podręczników, książek, słowników,
atlasów, encyklopedii,

□

zakup sprzętu elektronicznego np. drukarki, skanera, komputera (PC, laptop, netbook, tablet), robotów,

□

części do robotów, oprogramowania, nośników danych, finansowanie dostępu do Internetu,
zakup sprzętu sportowego związanego z grami zespołowymi

Prognoza poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności po udzieleniu stypendium

(przy każdej pozycji (A-l) w podziale na dwa okresy proszę wpisać odpowiednią liczbę od 0 do 10, gdzie 0 oznacza
brak kompetencji/umiejętności, a 10 doskonały poziom kompetencji/umiejętności w danym obszarze)
Kompetencja

Prognoza na kwiecień 2018 roku

Prognoza na wrzesień 2018 roku

A
B
C
D
E
F
G
H
I
A.

porozumiewanie się w językach obcych

B. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
C.

kompetencje informatyczne

D. umiejętność uczenia się
E.

kompetencje społeczne

F.

inicjatywność i przedsiębiorczość

G. kreatywność
H. innowacyjność
I.

praca zespołowa

Legenda
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Funduszu Stypendialnego w projekcie Miśki

Miejscowość, data rrrr-mm-dd

PROSIMYWYPEŁNIĆ FORMULARZ ODDZIALENIE DLA KAŻDEGO DZIECKA

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Ucznia

