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 NIE STAWIAĆ PIECZĄTKI SZKOŁY !!! 
(pieczątka kuratorium oświaty)                                                                             
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA 

   
                        ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 

1.  

JAN KOWALSKI 

(imię /imiona i nazwisko kandydata) 

XXXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. XXXXXXX 

(pełna nazwa szkoły – nie zespołu szkół - jej adres z kodem, telefon) 

UL. PRZYKŁADOWA 1, 00-000 MIASTO TEL.: 12 34 56 789 

promowany/a do klasy III (LUB:) ukończył/a szkołę DATA DD.MM RRRR 

 

Średnia ocen uzyskanych w wyniku rocznej klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021        

5,2 
 
2. Tabela z osiągnięciami kandydata1,2: 
 

1. Olimpiady międzynarodowe (nazwa, kraj/miasto, zdobyte miejsce/tytuł) 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 

2. Olimpiady przedmiotowe o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowane przez 
Ministra Edukacji Narodowej (nazwa, organizator, zdobyte miejsce/tytuł 
najwyższego etapu/stopnia - z podziałem na kategorie zawodów 
drużynowe/indywidualne) 
Np. Olimpiada Języka Francuskiego, PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Francuskiego w Polsce, laureat etapu ogólnopolskiego - indywidualnie  

 

3. Olimpiady zawodowe o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowane przez 
Ministra Edukacji Narodowej (nazwa, organizator, zdobyte miejsce/tytuł 
najwyższego etapu/stopnia - z podziałem na kategorie zawodów 
drużynowe/indywidualne) 

 
 …………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….. 

4. Olimpiady interdyscyplinarne o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowane 
przez Ministra Edukacji Narodowej (nazwa, organizator, zdobyte 
miejsce/tytuł najwyższego etapu/stopnia - z podziałem na kategorie 
zawodów drużynowe/indywidualne) 

 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 

 

                                                      
1 osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2020/2021, 
2 zawartość tabeli w poszczególnych kategoriach należy dostosować do liczby osiągnięć. 



2 
 

5. Turnieje o zasięgu ogólnopolskim (nazwa, organizator, zdobyte 
miejsce/tytuł najwyższego etapu/stopnia) 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

6. Konkursy na pracę naukową organizowane przez instytucje naukowe 
lub stowarzyszenia naukowe (nazwa konkursu, organizator, tytuł pracy, 
zdobyte miejsce/tytuł) 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

7. Wyniki uzyskane w nauce według indywidualnego programu lub toku 
nauki przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej 
(nazwa przedmiotu, końcowa ocena klasyfikacyjna w r. szkol. 2019/2020)  

 ………………………………………………………………………………………, 
 ………………………………………………………………………………………, 

8. Uczestnictwo w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na 
podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków 
uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 
przewidzianych tokiem studiów (nazwa uczelni, nazwa/charakter zajęć) 

 ………………………………………………………………………………………., 
 ……………………………………………………………………………………….., 

9. Wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 
krajowym (nazwa zawodów, organizator, zdobyte miejsce/tytuł/medal 
najwyższego etapu/stopnia, kategoria sportowa) 
Np. Halowe Mistrzostwa Polski pięciobój kobiet U18, Polski Związek Lekkiej 
Atletyki, II miejsce etap ogólnopolski  

na szczeblu międzynarodowym (nazwa zawodów, organizator, kraj/miasto, 
zdobyte miejsce/tytuł/medal, kategoria sportowa) 

 ………………………………………………………………………………………, 
 ………………………………………………………………………………………, 

10. Konkursy przedmiotowe kuratora oświaty (nazwa, zdobyty tytuł 
najwyższego stopnia) 

 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 

11. Inne (nazwa, organizator, kraj/miasto, zdobyte miejsce/tytuł/medal 
najwyższego etapu/stopnia) 
Np. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Edukacyjno-

Oświatowe COPTIOSH, finalista etapu wojewódzkiego  

 

 
3. Załączniki: 
1) opinia kuratora oświaty, 
NIE DOPISYWAĆ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
                                                                                                                            KURATOR  OŚWIATY  
              NIE WYPEŁNIAĆ                                                                            
                                                                                           
……………………………………………….                                            …………………………………… 
                 (miejscowość, data)                                                                                ( podpis i pieczątka ) 
 
PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA SZKOŁY  
NA JEDNYM EGZEMPLARZU WNIOSKU 


