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FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY,   
ROK SZKOLNY 2016/2017 

KARTA OCENY UCZNIA 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko ucznia, klasa 

 
OCENA FORMALNA WNIOSKU 

                     
 TAK NIE 

Wniosek został złożony w terminie określonym w Regulaminie 
  

Wszystkie pola we Wniosku zostały właściwie wypełnione 
  

Wniosek został złożony na właściwym formularzu 
  

Wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną (pełnoletni uczeń lub 
opiekun) 

  

Do wniosku dołączono wszystkie wymagane dokumenty dotyczące sytuacji 
materialnej ucznia (zgodnie z Zasadami dokumentowania i obliczania 
dochodu – Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

  

Dochód netto na członka rodziny jest niższy lub równy 1500 zł 
  

Do wniosku dołączono zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze szkoły 
(może być uwzględniona w opinii wychowawcy) 

  

Średnia ucznia jest wyższa niż 4,0 w szkole średniej / 4,3 w gimnazjum 
  

Do wniosku dołączono opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego 
(np. trenera) 

  

Do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne 
i osiągnięcia naukowe  

  

 
Uczeń ma prawo uzupełnienia braków formalnych w ciągu 2 dni roboczych 
od przekazania informacji przez koordynatora. Jeśli którekolwiek pole po tym czasie 
zostało oznaczone „NIE”, wniosek ucznia zostaje odrzucony i nie przechodzi już oceny 
merytorycznej. 
 
 
 
…………………………………                                                  …..…………………………………… 
    Data i miejscowość      Podpis Koordynatora  
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OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 
(wypełniana tylko, jeśli wniosek jest zgodny pod względem formalnym) 

 

Kryteria oceny 
Max liczba 
punktów 

Przyznane 
punkty 

Kryterium nr 1 – zaangażowanie  
społeczno-kulturalne 10  

Kryterium nr 2 – osiągnięcia 5  
RAZEM 15  

 
Jeśli suma uzyskanych punktów jest mniejsza niż 8 wniosek ucznia zostaje odrzucony i nie jest 
rozpatrywany przez Komisję. 
 
Uzasadnienie punktacji w kryterium nr 1 (zaangażowanie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzasadnienie punktacji w kryterium nr 2 (osiągnięcia) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwagi: 

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

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

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

 

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

        Data i miejscowość    Podpisy członków Komisji Stypendialnej 
 
 
 

………………………………… 
Pieczęć szkoły            


