
Ogłoszenie naboru wniosków o stypendium dla uczniów
zdolnych 2021

Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach  ogłasza nabór wniosków uczniów/uczennic szkół zawodowych
CKZiU w Wadowicach o stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2021/ 2022. 
Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla
uczniów  zdolnych”  (uchwała  nr  XXI/215/20  Rady  Powiatu  w  Wadowicach),  który  jest  częścią
projektu  „Wadowickie  Centrum Kształcenia  Zawodowego i  Ustawicznego  II”  i  jest  dostępny  na
stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  w Wadowicach, ul.
Zegadłowicza 36 

Nabór wniosków potrwa od 3 września 2021 r. do 9 września 2021 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełnione dokumenty: 
1.Formularz Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów,
2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,
3.Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,
4.Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie
   wizerunku zał. 8,
5.Dane osobowe zał. 9 .
(dokumenty do pobrania na stronie internetowej projektu-https://ckziuwadowice.pl/ w zakładce „Projekt WCKZiU II”.-Pliki
do pobrania  lub w sekretariacie warsztatów szkolnych ) . 

Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce. 
Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 2  w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Sekretariat w warsztatach szkolnych, czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 15.00.

TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73

Uwaga:
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne. Formularze 

zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Kilka informacji o stypendiach:
1. Przyznane zostaną stypendia dla 15 uczniów zdolnych  w wysokości 300 zł miesięcznie i wypłacane  będą  przez

10 miesięcy.
2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana 

umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki stypendysty. 
3. Stypendia są zwolnione z podatku (nie przekraczają miesięcznie kwoty 380 zł i są przyznane na podstawie 

uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego).
4. Opiekun stypendysty/stypendystki –wychowawca- będzie:

a) służył pomocą w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju,
b) pomagał w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, 
c) aktywnie współpracował z uczniem/uczennicą w  osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
d)  monitorował jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu sprawozdania z realizacji 

Indywidualnego Planu Rozwoju.
5. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2021/2022) sprawozdanie 

zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących ich rozwoju 
zawodowego, sposobie wydatkowania środków i ewentualnym otrzymaniu innych stypendiów.


