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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA KROSNA „KROŚNIEŃSKI OMNIBUS” 

Część A   (wypełnia wnioskodawca)  

Na podstawie uchwały Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie 
ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia  
22 kwietnia 2016r. poz. 1434), wnioskuję o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Krosna   
„Krośnieński Omnibus” dla 

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

(imię i nazwisko kandydata) 

1. Dane kandydata 

PESEL 

           
 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

  -   -     
 

Pełna nazwa szkoły, zespołu do której uczęszcza kandydat: 
 

 
Klasa Zawód (dotyczy uczniów techników) 

 

Adres 
zamieszkania 

 

Ulica Nr domu/mieszkania 

 
Miejscowość Kod pocztowy, poczta 

 
Adres 

zameldowania 
 (jeżeli jest inny 

niż zamieszkania) 

 

Ulica Nr domu/mieszkania 

 
Miejscowość Kod pocztowy, 

 

Telefon kontaktowy 
 

Adres e-mail  

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów kandydata 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 
Telefon kontaktowy 

 
 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 
Telefon kontaktowy 

 
 

3. Dane wnioskodawcy - właściwe zaznaczyć „X” 

   rodzic/prawny opiekun ucznia 
   pełnoletni uczeń 

   wychowawca klasy 

   przewodniczący samorządu uczniowskiego 

   dyrektor szkoły 

   dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje 

   pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne 
Imię i nazwisko  wnioskodawcy lub nazwa instytucji, firmy, stowarzyszenia, klubu zgłaszającego kandydata oraz nazwisko 
osoby działającej w imieniu instytucji  
 
  

 
 
Adres  wnioskodawcy Telefon kontaktowy 
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4. Uzasadnienie wniosku   -  spełnianie kryteriów wskazanych przez wnioskodawcę  - na podstawie świadectwa 

szkolnego i dyplomów  

  4.1 Wyniki   klasyfikacji końcowej/rocznej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny składania wniosku * 

ocena zachowania  - co najmniej bardzo dobra  
średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - nie niższa niż: 5,4 dla  gimnazjum,  

5,2 dla liceum ogólnokształcącego, 4,75 dla  technikum 
 

średnia ocen z pięciu przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym nie niższa niż : 

 
5,2 dla gimnazjum -  dotyczy średniej wyliczonej  na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych 
spośród języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, dwóch przedmiotów wybranych spośród 
matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz oceny z wybranego języka obcego ;  
 
5,0 dla liceum ogólnokształcącego - dotyczy średniej wyliczonej  na podstawie ocen z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród biologii, chemii, fizyki, 
geografii historii, wiedzy o społeczeństwie, drugiego języka obcego; 
 
4,5 dla technikum - dotyczy średniej wyliczonej na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki, języka 
obcego oraz ocen z dwóch przedmiotów zawodowych 

 

Liczba opuszczonych godzin lekcyjnych/liczba godzin nieusprawiedliwionych / 
4.2 Aktywność społeczna ucznia, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności  
w formie wolontariatu 
należy podać rodzaje aktywności odnotowane na świadectwie szkolnym z ostatniego roku szkolnego 
 
 

 
 
 

4.3. Olimpiady, konkursy, zawody lub znaczące wydarzenia naukowe, artystyczne, sportowe 
 należy wymienić przynajmniej jedno osiągnięcie  z ostatniego roku szkolnego, które potwierdza godne reprezentowanie ucznia np. w olimpiadzie, 
konkursie itp. 
 

4.4.  Inne znaczące osiągnięcia ucznia  (dotyczy kandydatów spełniających dodatkowo kryteria do stypendium „ Semper 
in altum”) **                                                       pole nie jest obowiązkowe 
należy podać kategorię osiągnięć oraz wymienić osiągnięcia, które potwierdzają spełnianie kryteriów szczegółowych, w tym podać nazwy konkursów, 
olimpiad, zawodów, ich zasięg, terminy, miejsce oraz osiągnięte miejsca lub tytuły 
 

 
 
 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem(am) się z treścią Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna i akceptuję jego zapisy, 

 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku, dla potrzeb realizacji Programu Stypendialnego Miasta Krosna (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

 w przypadku otrzymania stypendium środki należy przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy 
 

Dane do przelewu bankowego 

Imię i nazwisko  
właściciela rachunku 

 
 

Adres wskazany  
do rachunku 

 
 

Numer rachunku 
 

                          

 
 
……………………………………………….………….                …………………………………………………………………………………………………………….. 
           czytelny podpis wnioskodawcy                                     czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia                     
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Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez szkołę:                                                                                                          
    
 
 
                                                                                                                                 …………………………………………………………………………………………….. 
 Pieczęć szkoły                                                                                                            data wpływu i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek 

Część B  weryfikacja wniosku przez szkołę   (wypełnia przewodniczący Szkolnej Komisji Stypendialnej) 

1. Ocena formalna wniosku  -  właściwe zaznaczyć „X” 

  wniosek  złożony w terminie 

  wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione 

  do wniosku dołączone są wszystkie wymagane załączniki 

  wniosek przekazany do oceny merytorycznej 

 wniosek  wyłączony z dalszych prac Komisji - nie spełnia wymogów formalnych  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis przewodniczącego Szkolnej Komisji Stypendialnej 

2. Ocena merytoryczna wniosku przez Szkolną Komisję  Stypendialną -  właściwe zaznaczyć „X” 

  wniosek spełnia kryteria regulaminowe, oceniony na      ……………. pkt   

  dane w uzasadnieniu wniosku (pkt 4.1 – 4.4 wniosku)  
     są zgodne z załącznikami i dokumentacją szkolną 

 wniosek  nie spełnia kryteriów regulaminowych  

 wniosek zaopiniowany negatywnie 

 wniosek zaopiniowany pozytywnie pod numerem …….. na liście rankingowej - przekazany dyrektorowi 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
data i czytelne podpisy  członków Szkolnej Komisji Stypendialnej, powołanej zarządzeniem dyrektora szkoły 

Część C   (wypełnia dyrektor szkoły)  

Oświadczenie  dyrektora szkoły      właściwe zaznaczyć „X” 

 wniosek  opiniuję pozytywnie i przekazuję do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna   

 wniosek wyłączam z dalszego postępowania z powodu ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………                                                                                                 ……………………………………………………………… 
              data                                                                                                                                             pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Wydział Edukacji    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                ………………………………………………………………………………..       
                                                                                                                                                data wpływu i podpis osoby przyjmującej wniosek 
Część D  (wypełnia Miejska Komisja Stypendialna) 

Opinia Miejskiej Komisji Stypendialnej       właściwe zaznaczyć „X” 

 Komisja rekomenduje przyznanie stypendium  
„Krośnieński Omnibus”  
 

 Komisja negatywnie opiniuje wniosek   
 

 Komisja wnioskuje o zwiększenie  stypendium „Krośnieński 
Omnibus” ze względu na spełnienie dodatkowo kryteriów  
do  stypendium „Semper in altum” o  kwotę …………………….. 
 

podpisy członków Komisji: 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………..                     
data i podpis przewodniczącego  Komisji 

Część E   Decyzja Prezydenta Miasta Krosna  

 przyznaję stypendium „Krośnieński Omnibus”  
w wysokości ………..…………… zł miesięcznie 
 

 nie przyznaję stypendium „Krośnieński Omnibus”  
 

…………………………………………………. 
data i podpis Prezydenta Miasta Krosna 
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Wykaz dołączonych dokumentów   
 

 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          
…     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

Informacje i objaśnienia do wniosku 
 
*  Kryteria niezbędne do ubiegania się o stypendium „Krośnieński Omnibus”: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie: 
a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż: 

 5,4 – dotyczy gimnazjum, 

 5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego, 

 4,75 – dotyczy technikum; 
 

b) średnią ocen z pięciu przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi, nie niższą niż: 

 5,2 – dotyczy gimnazjum  
(obliczona na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie, dwóch przedmiotów wybranych spośród matematyki, fizyki, 
biologii, chemii, geografii oraz oceny z wybranego języka obcego),  
 

 5,0 – dotyczy liceum ogólnokształcącego  

(obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen  
z dwóch przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy  
o społeczeństwie, drugiego języka obcego), 
 

 4,5 – dotyczy technikum  
(obliczona na podstawie ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz ocen  
z dwóch przedmiotów zawodowych),   

 
c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 

2) w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin 
nieusprawiedliwionych, 

3) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej,  
w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym, 

4) godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach 
naukowych, artystycznych, sportowych. 

 
**  Dla kandydata spełniającego warunki do otrzymania stypendium „Krośnieński Omnibus” i „Semper in altum”,  wypłaca 

się jedno stypendium, a jego kwotę podwyższa się do 25% miesięcznej wysokości przyznanego stypendium. 

 


