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Zaqcznik nr 1 Wniosek - Stypendium MM

WNIOSEK

o przyznanie Stypendium,,Mistzowie Matematyki,,

(WNIOSEK NALEZY WYPELNIC CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM)

1. lmiQ i naaryisko Wnioskodawcy

4. Adres korespondencyjny (jeieti jest
inny ni2 adres zamieszkania)

Adres.zamieszkania
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Zalacznik nr I Wniosek - Stypendium MM

l$ '"**'"

lmie i nazwisko wla6ciciela konta

uwaga: Stvpendium bgdzie przekazywane wylqcznie na rachunek bankowy. w pzypadku je6ti wnioskodawca nie posiada ,""nunilT"ilo*[olJffi"nybgdzie pzed podpisaniem umowy stypendialnej do zalo2enia konta i dostarczenia jego numeru do Fundacji ,,Szalony Krasnolud,,.

Dane dotyczEce szkoly, do kt6rei uczeszczat uczen w roku szkotnym Ooprz"O."l4rrrir[*****-
1. Nazwa Szkoly (e2eli szt<ota wctroOzl w sktai'zespotu

t6wnieZ numer i nazwg zespolu).

lV. Dane dotycz4ce dyscypliny sportu uprawianej przez ucznia

1. Dyscyplina sportu

2. Przynalezno6c klubowa

3. lmig i nnazwisko trenera prowadzqcego

4. Telefon kontaktowy do trenera prowadzAcego
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Zalqcznikrr' 1 Wniosek - Stypendium MM

lV. Kryteria oceny Wniosku o Stypendium "Mistrzowie Matematyki,,

oswiadczam, ie zapoznatem/lam sie z tresciq Regulaminu przyznawania stypendium ,,Mistrzowie Matematyki',. o3wiadczam, ie akceptuje wszystkie warunki tegoRegulaminu.

miejscowo66, data czytehy podpis Wnioskodawcy

&'q

Xrytarium ol-owiqzf owe Uszcreg6lowienie Zaznacz Xwlagciwe rybryks

1. Ocena z matematyki
o

l .  Srednia ocen ze wszvstkich
)rzedmiot6w (z wylqczeniem religii/etykil

5,51 - 6,00

5,11 - 5,50

4,71-  5 ,70

Kryterigm dodatkowe Usczet6lowienie Zardacz X wtaSciwQ rybryke

Konkurs,,Kanguf Matematyczny,,

taureat

wynik bardzo dobry

wyr6inienie

l. Konkurs ,,Alfik"

laureat

wynik bardzo dobry

wyr6inienie

l. Konkurs matematyczny o zasiqgu co
rajmniej powiatowvm

Laureat lub I  miejsce

l l  miejsce

ll l miejsce

miejsca l-V

naJmn reJ
miejsca Vl-X

miejsca Xl-XX

5. Zaangaiowanie w iycie lokatnej
spolecznoSci

3 i wiqcej zaiwiadczed

L-2 zaSwiadczenia
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Zaqcznik nr 2.

oJwiadczam' ie nie pobieram stypendium finansowaneSo ze Srodk6w publicznych (np. stypendium sportowego), kt6re spowodowafoby podwojne finansowanie wydatk6w
:ir?ffiil.f fl:r.|:*Tzelnie 

do niezwfoczneso poinformowania Fundacji "szalony Krasnolud" o prziznaniu takiego stypendium w trakcie pobierania stypendium

Zalqenik nr 1 Wniosek - Stypendium MM

miejsoowo56, data

Wykaz zalqcznik6w potwierdzajqcych spelnionie kryteri6w podstawowych:

1. kopia 6wiadectwa ukoriczenia szkory w roku szkornym popzedzaiqcym datg zroienia wniosku

2. oswiadczenie o niepobieraniu stypendium finansowanego ze 6rodk6w pubricznych

wykaz zarQcznrk6w potwierdzaiQcych spetnienie kryteri6w dodatkowych (proszQ uzuperni6):

3.

4.

c .

o .

R

9.

't 0.

11 .

12.

13 .

.14.

15 .

16 .

17 .

18 .

l o

20.

[turr'l.tqn sz.\tollY kpastrolttd
ul. Partyzart6w 1S/l-6, 10-521 Olsztyn
NIP: 7393874678, REG0N: 361436309

KRS 0000555496
www,szalonykrasnolud.pl

czytelny podpis Wnioskodawcy

Monika 
ffi-x^*u

PREZES ZAr(ZADV
Strona 4 z 4


