Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” w roku szkolnym 2017/2018
realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.2 „Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.

Formularz

wniosku

należy

pobrać

bezpośrednio

ze

strony

internetowej

projektu

zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl.
2. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM przyznawania
stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Prymusi
Zawodu Kujaw i Pomorza” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/574/17 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. Regulamin można pobrać ze strony internetowej
projektu.
3. Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.
4. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym
2016/2017 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego
do tego

rodzaju

czynności

pracownika

szkoły

oraz

fakultatywnie

kserokopie

dokumentów

poświadczających osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych wskazanych we wniosku.
5. Wniosek należy wypełnić na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym.
6. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis.
7. We wniosku pola obowiązkowe do uzupełnienia zostały zaznaczone na szaro.
8. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola poprzez wpisanie danych bądź wybranie właściwej opcji
z listy rozwijalnej bądź zaznaczenie pola wyboru (w zależności od tego co zostało przewidziane w danym
polu).
9. W sekcji DANE UCZNIA należy z listy rozwijalnej wybrać pole „Płeć”, a także pola „Województwo”,
„Powiat”, „Gmina” przy czym najpierw wybieramy właściwe Województwo, następnie Powiat, a po
wyborze Powiatu, Gminę. Pozostałe pola w tej sekcji należy uzupełnić poprzez samodzielne wpisanie
danych.
10. W sekcji DANE SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
należy z listy rozwijalnej wybrać pole „Powiat”, a także pola „Typ szkoły” oraz „Klasa ucznia” przy czym
najpierw wybieramy Typ szkoły następnie Klasę ucznia. Pozostałe pola w tej sekcji należy uzupełnić
poprzez samodzielne wpisanie danych. Wszystkie pola w tej sekcji dotyczą roku szkolnego 2017/2018.

11. Poniżej sekcji DANE SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ W ROKU SZKOLNYM
2017/2018, należy zaznaczyć pole wyboru TAK, jeśli uczeń jest pełnoletni, lub pole wyboru NIE, jeśli
uczeń jest niepełnoletni na dzień wypełniania wniosku.
12.

W

sekcji

DANE

RODZICA/OPIEKUNA

PRAWNEGO,

KTÓRY

REPREZENTUJE

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA, którą należy uzupełnić jeśli uczeń jest niepełnoletni, wszystkie pola
uzupełniane są poprzez samodzielne wpisanie danych.
13. Poniżej sekcji DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA, należy zaznaczyć pole wyboru TAK, jeśli adres do korespondencji
Wnioskodawcy jest inny niż zamieszkania, lub pole wyboru NIE, jeśli adres do korespondencji
Wnioskodawcy nie różni się od adresu zamieszkania.
14. W sekcji ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY, którą należy uzupełnić jeśli adres
do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania, wszystkie pola uzupełniane są poprzez samodzielne
wpisanie danych.
15. W sekcji KRYTERIUM I należy samodzielnie wpisać nazwy 3 dowolnie wybranych przedmiotów
zawodowych (z wyłączeniem praktyk zawodowych), wyszczególnionych na świadectwie ukończenia roku
szkolnego 2016/2017, a oceny z tych przedmiotów wybrać z list rozwijalnych.
16. W sekcji KRYTERIUM II należy samodzielnie wpisać średnią arytmetyczną ocen (wartość do dwóch
miejsc po przecinku, bez zaokrągleń) ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie
ukończenia roku szkolnego 2016/2017.
17. W sekcji KRYTERIUM III należy z list rozwijalnych wybrać liczbę uzyskanych tytułów
laureata/finalisty w premiowanych konkursach, turniejach i olimpiadach oraz liczbę innych
udokumentowanych osiągnięć dotyczących umiejętności o charakterze zawodowym. Aktualny wykaz
konkursów, turniejów i olimpiad punktowanych w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się na stronie internetowej projektu.
18. W sekcji KRYTERIUM IV należy wpisać profil klasy/specjalizację/nazwę zawodu lub dziedzinę
nauki w której kształci się uczeń oraz wybrać z listy rozwijalnej Inteligentną specjalizację Województwa,
w której kształci się uczeń. Na stronie internetowej projektu zamieszczony jest Wykaz przykładowych
dziedzin nauki wpisujących się w zakres Inteligentnych Specjalizacji Województwa.
19. W sekcji DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU należy z list rozwijalnej wybrać czy
i w jakiej liczbie wyszczególnione dokumenty będą załączone do wniosku.
20. W sekcji OŚWIADCZENIA należy zapoznać się i zaakceptować poprzez zaznaczenie pola wyboru
wszystkie oświadczenia.
21. W sekcji OCENA WNIOSKU Wnioskodawca nie zamieszcza żadnych danych. Sekcja ta jest
wypełniana przez oceniającego wniosek.

