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Formularz aplikacyjny ,,Absolwent dla absolwenta” Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku 

Wniosek o przyznanie stypendium  

 

1. Dane osoby ubiegającej się o stypendium 

Imię i nazwisko..................................................................................................................................... 

Adres zameldowania ul.  ............................................................  nr domu  ................. nr lokalu  ..........  

Kod poczt.  ......................  poczta  ..............................................  miejscowość  ....................................  

Adres zamieszkania (jeśli inny niż zameldowania): ul.  ............  nr domu  ................. nr lokalu  ..........  

Kod poczt.  ......................  poczta  ..............................................  miejscowość  ....................................  

adres e-mail  .........................................................   

Telefon stacjonarny:  ............................................  tel. komórkowy  ....................................................  

2. Nazwa szkoły, do której uczęszcza/ł kandydat/ka:……………………………………………….. 

3. Nazwa uczelni i kierunek, na który wybiera się kandydat/ka  : 

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

4. Oceny ze świadectwa z ostatniej ukończonej klasy:  

 

Przedmiot   

zachowanie  

język polski  

język ................................  

język ..................................  

historia  

wiedza o społeczeństwie  

wiedza o kulturze  

matematyka  

fizyka  

chemia  

biologia  

geografia  

podstawy przedsiębiorczości  

Informatyka   

wychowanie fizyczne  
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Przyroda/historia i 

społeczeństwo 

 

 

5. Wyniki  egzaminu maturalnego : 

przedmiot/ liczba punktów (%) 

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

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

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

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

6. Inne osiągnięcia: ................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Zaangażowanie społeczne (informacja o aktywności społecznej kandydata – jeżeli istnieje 

możliwość potwierdzenia przez organizację, instytucję etc, prosimy dołączyć odp. dokument) 

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

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

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

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

 

 

 

8. Czy kandydat/ka otrzymuje lub ubiega się o inne stypendium/dia? Jakie?  

..................................................................................................................... 
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9.  Esej „Dlaczego ubiegam się o stypendium? W czym ono mi pomoże?” (ok. 500 słów). 

W eseju proszę opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, a także czym zajmują się rodzice (czy 

pracują zawodowo) i rodzeństwo (czy się uczą, studiują, pracują), o swoich planach, marzeniach na 

przyszłość.  Proszę wyjaśnić powody wybrania tego konkretnego kierunku studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________      _______________________ 

(data)                                                                              (czytelny podpis kandydata) 

11. Oświadczenie o niepobieraniu stypendium z innych programów stypendialnych 

Oświadczam, że nie pobieram stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne 

fundacje i stowarzyszenia.  

 

_______________________      _______________________ 

 

(data)                                                                                (czytelny podpis kandydata) 

12. W przypadku przyznania stypendium proszę o przelanie środków na konto: 

Nazwa Banku…………………………………………………………………………. 

Numer Konta Bankowego……………………………………………………………………….. 

 

12. Oświadczenie  

 

Administratorem Twoich danych osobowych podanych we wniosku o przyznanie stypendium jest, oraz 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 

Lidzbarku oraz organizator  Agnieszka Kalisz –Radna Rady Miejskiej w Lidzbarku. Dane osobowe 

zawarte w formularzu wnioskowym będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium oraz w celach kontaktowym i archiwizacyjnym. 

Twoje dane osobowe zawarte w formularzu wnioskowym będą udostępniane wyłącznie Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku 
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oraz Agnieszce Kalisz- Radna Rady Miejskiej w Lidzbarku w celu rozpatrzenia wniosku. Podanie ww. 

danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia wniosku o stypendium. 

Twoje dane osobowe zawarte w formularzu wnioskowym będą przechowywane do momentu 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium, a w przypadku przyznania stypendium - przez okres do 

wypłacenia środków pieniężnych na konto kandydata. 

Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w  zakresie, w jakim jej udzieliłeś, przy czym cofnięcie zgody na etapie 

składania wniosku oznaczać będzie niemożność jego rozpatrzenia. Wycofanie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie Twojej 

zgody przed jej cofnięciem. 

 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 

stypendium w celu rozpatrzenia w/w wniosku, zawarcia umowy stypendialnej oraz w celach 

kontaktowym i archiwizacyjnym. 

Pole oznaczone * jest konieczne dla złożenia wniosku 

 

 

_______________________      _______________________ 
(data)                                                                                                  (czytelny podpis kandydata) 

 

 

Wypełniony formularz wniosku należy dostarczyć do szkoły Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku do dnia 20 września 2020 wraz z 

wymaganymi dokumentami. 

 

 


