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Załącznik nr 1 do uchwały  
nr 936/347/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 
 

 

ES-NR-III. 052……………2018… 
 
 
Zostanie nadany automatycznie 
…………………………………………….. 
Nr identyfikacyjny nadany przy rejestracji 
Wniosku na stronie internetowej 

 
Wniosek o przyznanie stypendium 

w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza 
inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019 

 
Wnioskodawca (pełnoletni uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny) rejestruje Wniosek na stronie internetowej 
„Mazowsze – stypendia dla uczniów” w terminie wskazanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu. Rejestracji należy dokonać po 
zapoznaniu się z „Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów 
dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 
2018/2019 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka 
zwanym dalej „Regulaminem”. Do uczestnictwa w projekcie może być zgłoszony uczeń, który spełnia kryteria wskazane w Regulaminie. Wniosek 
zarejestrowany w terminie wskazanym w § 6 ust. 4 Regulaminu, a następnie wygenerowany i wydrukowany ze strony internetowej wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów i podpisami musi zostać złożony do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w terminie wskazanym przez 
Departament na stronie internetowej zgodnie z § 6 ust.6 Regulaminu. 
 
      Proszę uzupełnić 

………………………………………………… 
Imię (imiona) i nazwisko ucznia 

 
zostanie nadana automatycznie      proszę uzupełnić 

……………………………………………    
data rejestracji Wniosku przez Wnioskodawcę      
na stronie internetowej (generowana automatycznie) 

 
Rozdział I 

Dane ogólne 

 
1. Dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2017/2018 

         Proszę uzupełnić 

1) nazwa szkoły      ………………………………………………… 
2) adres szkoły     

 ………………………………………………… 
3) nr telefonu szkoły     ………………………………………………… 
4) imię i nazwisko Dyrektora szkoły   ………………………………………………… 

       Proszę uzupełnić 

5) e-mail szkoły       ………………………………………………… 
 

6) gmina      ………………………………………………… 
 

7) powiat      ………………………………………………… 
 

8) Wydział Mazowieckiego Samorządowego  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (generowany 

automatycznie)      
       Proszę uzupełnić 

 

2. Dane dotyczące ucznia 
 

1) adres zamieszkania:     Proszę uzupełnić 
a) powiat       ………………………………………………... 

      Proszę uzupełnić 

b) gmina      ………………………………………………... 
Proszę uzupełnić 

c) miejscowość     ………………………………………………... 
Proszę uzupełnić 

d) ulica      ………………………………………………... 
Proszę uzupełnić 

e) nr domu      ………………………………………………… 
Proszę uzupełnić 

f) nr mieszkania     ………………………………………………… 

Numer ID 

generowany 

automatycznie 

    
   Kolor czerwony – pole 

obligatoryjne - konieczne do wypełnienia 
 

Kolor żółty – zaznaczyć 
opcjonalnie, w sytuacji, jeśli dotyczy ucznia 

 

 
Wydział MSCDN 

wygenerowany automatycznie 

 

Data 

wygenerowana 

automatycznie 
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g) kod pocztowy     ………………………………………………... 
h) poczta (nazwa miejscowości)    ………………………………………………... 

 

2) obszar dotyczący adresu zamieszkania   zostanie uzupełniony automatycznie 
(generowany automatycznie) 

 

 obszar miejski/obszar wiejski/miasto średnie 
        Proszę uzupełnić 

3) nr telefonu kontaktowego ucznia     …………………………… 
Proszę uzupełnić 

4) nr telefonu kontaktowego rodzica     …………………………… 
5) nr telefonu kontaktowego opiekuna prawnego    …………………………… 

(wypełnić tylko wtedy, gdy opiekę sprawuje osoba inna niż rodzic) 
Proszę uzupełnić 

6) e-mail        
(będzie służył do kontaktu z uczniem przez cały okres realizacji projektu oraz  generowany automatycznie 

zostanie wykorzystany do poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu stypendium) na podstawie danych 
podanych przy zakładaniu 

konta 
          Proszę uzupełnić 

7) klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018  …………………………… 

 
8) typ szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018:* 

szkoła podstawowa 
dotychczasowe gimnazjum 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące 
*wybierz właściwą opcję  
 

9) klasa, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019 …………………………… 
10) typ szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019:* 

szkoła podstawowa 
dotychczasowe gimnazjum 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące 
*wybierz właściwą opcję 

Proszę uzupełnić 

11) czy klasa, do której uczeń będzie uczęszczać w roku   TAK/NIE*  
szkolnym 2018/2019 będzie ostatnim rokiem nauki w dotychczasowym *wybierz właściwą opcję 
trzyletnim liceum ogólnokształcącym?   

          Proszę uzupełnić 

12) imię ojca        …………………………… 
13) nazwisko ojca        …………………………… 
14) imię matki        …………………………… 

Proszę uzupełnić 

15) nazwisko matki       …………………………… 
Proszę uzupełnić 

16) imię i nazwisko opiekuna prawnego 
(wypełnić tylko wtedy, gdy opiekę sprawuje osoba inna niż rodzic)   …………………………... 
 

Proszę uzupełnić 

17) PESEL ucznia                                                                                                    
Proszę uzupełnić 

18) data urodzenia ucznia      
 

19) status rodziny 1       PEŁNA/NIEPEŁNA* 
*wybierz właściwą opcję 
 

20) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium   TAK/NIE 
orzeczenia o niepełnosprawności* ODMAWIAM PODANIA 

ODPOWIEDZI** 
**wybierz właściwą opcję 
 

*Dana ta zbierana jest w celu ustalenia kolejności uczniów z jednakową liczbą punktów na rankingowej Liście uczniów ubiegających 
się o stypendium, których Wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Odmowa odpowiedzi jest równoznaczna z brakiem 
możliwości użycia wag punktowych ale nie ma wpływu na ubieganie się o przyznanie stypendium. Po wybraniu opcji „TAK” 
generowany będzie dodatkowy załącznik – oświadczenie  
o niepełnosprawności, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z Wnioskiem. 

 
21) status rodziny wielodzietnej2      TAK/NIE* 

         *wybierz właściwą opcję 
 

22) uczestnictwo w Projekcie w roku szkolnym 2015/2016  
uczestnictwo w Projekcie w roku szkolnym 2016/2017 generowane automatycznie 
uczestnictwo w Projekcie w roku szkolnym 2017/2018     
          

                                                 
1 Rodzina niepełna to rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 
2 Rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci.  

 Obszar generowany automatycznie 

 

 

 

Pesel i data urodzenia generowane 

automatycznie z danych 

wskazanych przy zakładaniu konta 



 

Wygenerowany ze strony internetowej „Mazowsze – stypendia dla uczniów”    Wniosek o przyznanie stypendium str. 3 z 6 

Rozdział II 

Informacja o spełnieniu przez ucznia wymogów regulaminowych dotyczących osiągnięć edukacyjnych  
 

Poniższe punkty należy wypełnić z uwzględnieniem § 4 ust. 2 - 3 Regulaminu w oparciu o kryteria określone w § 5 

ust. 1 Regulaminu. 

 
1) Średnia ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje 

kluczowe (zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie), obliczona na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2017/2018 na poziomie nie niższym niż 5,33 (do średniej należy 

wskazywać przedmioty, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5). Co najmniej jeden przedmiot 

wskazany do średniej z 3 przedmiotów musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia: 

przedmiot ocena weryfikacja formalna i merytoryczna  
prowadzona przez Komisję Stypendialną 

proszę uzupełnić 
……………………………………………………………. 

proszę uzupełnić 
……………… 

Brak danych  
…………………………………. 

proszę uzupełnić 
……………………………………………………………. 

proszę uzupełnić 
……………… 

Brak danych  
………………………………… 

proszę uzupełnić 
…………………………………………………………… 

proszę uzupełnić 
……………… 

Brak danych  
………………………………… 

średnia ocen*  
……………… 

Brak danych 
………………………………. 

punkty przyznane zgodnie z regulaminowymi 
kryteriami 
 

 
……………… 

Brak danych 
……………………………….. 

 * średnią wyraża się w postaci wartości do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń 
 

2) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2017/2018 obliczona na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2017/2018 na poziomie nie niższym niż 5,20: 
 

średnia ocen ze wszystkich  

przedmiotów* 
punkty przyznane zgodnie  
z regulaminowymi kryteriami 

weryfikacja formalna i  
merytoryczna prowadzona przez  
Komisję Stypendialną 

Proszę uzupełnić 
……………………………… 

Proszę uzupełnić 
………………………………………………… 

Brak danych 
……………………………………….. 

 *średnią wyraża się w postaci wartości do dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń 
 

3) Osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 w konkursach/olimpiadach (wymienić zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3  

i załącznikiem nr 1 do Regulaminu). W przypadku osiągnięć z więcej niż jednego konkursu/olimpiady, punkty 

za osiągnięcia sumują się: 

 
 
Nazwa konkursu/olimpiady 

 
uzyskany  
tytuł (finalista lub  
laureat) 

 
punkty przyznane  
zgodnie 
z regulaminowymi kryteriami 

weryfikacja formalna i 
merytoryczna 
prowadzona przez  
Komisję Stypendialną 

 
Proszę uzupełnić 
……………………………. 

 
finalista/laureat* 

Proszę uzupełnić 
…………………………………. 

Brak danych  
…………………………. 

Proszę uzupełnić 
 

.......................................................... 

 
finalista/laureat* 

Proszę uzupełnić 
………………………………….. 

Brak danych  
…………………………. 

Proszę uzupełnić 
…………………………………………. 

 
finalista/laureat* 

Proszę uzupełnić 
…………………………. 

Brak danych 
………………………… 

 *wybrać właściwy wynik 

 
           Uzupełnione automatycznie 

Suma uzyskanych punktów na podstawie danych 
wprowadzonych do Wniosku: ……………………… 

Suma uzyskanych punktów po weryfikacji Komisji 
Stypendialnej: …………………… 

 

Rozdział III 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez ucznia określonych w Regulaminie warunków dotyczących 
osiągnieć edukacyjnych  

 
1. Dokumenty obowiązkowe dla każdego stypendysty: 

 
 

Lp. Nazwa dokumentu 

dołączony 
dokument 
(wypełnia 
Wnioskodawca 
wpisując TAK) 
 

weryfikacja  
formalna i merytoryczna 
prowadzona  
przez  
Komisję Stypendialną 

1) Świadectwo ukończenia klasy w roku 
szkolnym 2017/2018 lub świadectwo 

Proszę uzupełnić  

 
Średnia ocen i punkty – 

wyliczane 

automatycznie 

 Punkty wyliczane automatycznie 

 Punkty wyliczane automatycznie 

 Punkty wyliczane automatycznie 
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ukończenia dotychczasowego gimnazjum w 
roku szkolnym 2017/2018 (kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem, zgodnie z § 6 ust. 
2 pkt 4 Regulaminu) 

2) Oświadczenie uczestnika projektu o 
przetwarzaniu danych osobowych 
(wygenerowane i wydrukowane ze strony 
internetowej wraz z Wnioskiem, podpisane we 
wskazanym miejscu) 

Proszę uzupełnić  

3) I część Indywidualnego planu rozwoju 
edukacyjnego ucznia (wygenerowana i 
wydrukowana ze strony internetowej wraz z 
Wnioskiem, podpisana we wskazanych 
miejscach) 

Proszę uzupełnić  

4) 3 jednobrzmiące egzemplarze umowy 
stypendialnej (wygenerowane i wydrukowane 
ze strony internetowej wraz z Wnioskiem, 
podpisane we wskazanych miejscach) 

Proszę uzupełnić  

 
2. Dokument potwierdzający dodatkowe osiągnięcia (składany wraz z Wnioskiem, jeśli dotyczy ucznia) 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

dołączony 
dokument 
(wypełnia 
Wnioskodawca 
wpisując TAK 
lub NIE) 

weryfikacja formalna i 
merytoryczna 
prowadzona  
przez  
Komisję Stypendialną 

1) Zaświadczenie/a organizatora/dyplom 
potwierdzający zdobycie tytułu finalisty lub 
laureata w roku szkolnym 2017/2018 (zgodnie 
z § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu) w 
konkursie/olimpiadzie wymienionym w 
załączniku nr 1 do Regulaminu (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem, 
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4 Regulaminu) 

Proszę uzupełnić  

 

 

Rozdział IV  

Oświadczenia  

 
1. Oświadczenia Wnioskodawcy 

  

1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla 

uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów 

dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku 

szkolnym 2018/2019 w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka i że poprzez złożenie Wniosku o przyznanie 

stypendium akceptuję jego postanowienia. 

 

2) W związku z ubieganiem się o udział w projekcie Mazowiecki program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019, 

oświadczam, że wychowuję się/nie wychowuję się3 w rodzinie niepełnej. 

 

3) W związku z ubieganiem się o udział w projekcie Mazowiecki program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019, 

oświadczam, że wychowuję się/nie wychowuję się4 w rodzinie wielodzietnej. 

 

4) Oświadczam, że uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 286 Kodeksu karnego, zgodnie,  

z którym kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd podlega karze 

pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

                                                 
3 Odpowiedź generowana automatycznie na podstawie wyboru z rozdziału I pkt 19. 
4 Odpowiedź generowana automatycznie na podstawie wyboru z rozdziału I pkt 21. 
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że podane informacje dotyczące osiągnięć edukacyjnych, sytuacji rodzinnej i niepełnosprawności są 

kompletne, poprawne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

5) Udzielam/nie udzielam5 Województwu Mazowieckiemu (Departamentowi Edukacji Publicznej  

i Sportu) nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z moim 

wizerunkiem oraz udostępnionych przeze mnie sposobów zaprezentowania oczekiwanych efektów  

i wyników Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu edukacyjnego w ramach 

Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych/udostępnionych zdjęć oraz udostępnionych sposobów zaprezentowania oczekiwanych 

efektów i wyników Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia/projektu edukacyjnego  

w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia za pośrednictwem dowolnego 

medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu Mazowiecki program stypendialny dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. 

 

6) Zobowiązuję się do przechowywania potwierdzenia przesłania/złożenia Wniosku wraz  

z wymaganymi dokumentami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie, Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w terminie do dnia zakończenia procedury 

odwoławczej, o której mowa w § 7 ust. 10 - 14 Regulaminu. Zobowiązuję się do przechowywania 

kserokopii Wniosku i złożonych wraz z nim dokumentów oraz kserokopii dokumentów wytworzonych 

podczas uczestnictwa w Programie stypendialnym. Zobowiązuję się do przechowywania danych do 

logowania (login, hasło) na stronie internetowej „Mazowsze - stypendia dla uczniów” przez cały okres 

realizacji Projektu. Strona internetowa jest podstawowym narzędziem kontaktu z Departamentem 

Edukacji Publicznej i Sportu przez cały okres realizacji Projektu. 
Proszę uzupełnić 
 

 
 

.……………………………..…    ……………………………… 
 data  czytelny podpis Wnioskodawcy (pełnoletniego 

ucznia, rodzica/opiekuna prawnego*) 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 

2. Oświadczenie Dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 
 

Przyjmuję do wiadomości fakt ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium w ramach 
projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja 
w człowieka w roku szkolnym 2018/2019 

 
 
 
 

. ………………………………. 
podpis i pieczęć Dyrektora szkoły,  
do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 
2017/2018 
  

Rozdział V  
Weryfikacja formalna i merytoryczna 
 

1. Wniosek sprawdzono wstępnie pod względem formalnym 

 
 
 
 

 
................................................. .………………………………... 
data wstępnego sprawdzenia pod względem formalnym    czytelny podpis sprawdzającego 

 Wniosek pracownika DEPiS 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Wybrać właściwą opcję 

Podpis i pieczęć Dyrektora 

szkoły do której uczeń uczęszcza 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
Podpis pełnoletniego ucznia/rodzica 

niepełnoletniego ucznia/opiekuna prawnego  
Data wygenerowana 

automatycznie 
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2. Wniosek został przekazany do oceny Komisji Stypendialnej 
 

 
 
 

.............................................. ………………………………… 
data podpis i pieczątka Kierownika Biura  

  Wspierania Szkolnictwa Ogólnego 
 
 

3. Wniosek został sprawdzony formalnie i merytorycznie przez Komisję Stypendialną  

 spełnia wymogi* 

 nie spełnia wymogów * 
*wypełnia członek Komisji Stypendialnej wstawiając znak x we właściwym polu 

 
w przypadku zaznaczenia opcji „nie spełnia wymogów” należy krótko uzasadnić 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

...............................................  ……...………………………… 
data oceny formalnej i  merytorycznej  czytelny podpis sprawdzającego Wniosek 

  członka Komisji Stypendialnej    


