
Dyrektor szkoły 

Organizacja samorządowa lub 

społeczna

Klub sporowy lub inna 

organizacja sportowa

Telefon kontaktowy

Klasa / rok / semestr studiów (dotyczy roku szk./akadem., na który składany jest wniosek)

Nr ważnaj Mareckiej Karty Mieszkańca 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA MARKI 

W przypadku ucznia klasy I lub studenta roku I - nazwa i siedziba szkoły, której jest absolwentem 

Średnia ocena za ostatni rok szkolny /akademicki *)

na rok szk./akadem. ……………………………

Sam zainteresowany 

Rodzic lub prawny opiekun 

Nazwa szkoły / uczelni, siedziba, nazwa wydziału uczelni 

Część B - dane o Uczniu /Studencie

*) 1. Potwierdzeniem średniej ocen ucznia szkoły ponadpodstawowej  jest ostatnie świadectwo szkolne (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Ponadto konieczne jest 

również  dołączenie do wniosku potwierdzonej za   zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej.

2. Potwierdzeniem średniej oceny studenta wyższego roku niż I jest  zaświadczenie z uczelni, że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem danej uczelni, na danym roku i 

wydziale z wyliczoną średnią ocen  (z ostatniego roku  lub lat).  Ponadto konieczne jest również dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem  kopii 

zaświadczenia z OKE o wyniku  egzaminu maturalnego.

3. Potwierdzeniem średniej oceny studenta I roku  jest świadectwo ukończenia szkoły  ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Ponadto konieczne jest 

również dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na I rok studiów (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji   o przyjęciu na I rok studiów) oraz   

potwierdzonej za zgodność  z oryginałem kopii zaświadczenia  z OKE o wyniku egzaminu  maturalnego.

Rada Pedagogiczna lub 

Rada Szkoły

Pieczęć wpływu na dziennik podawczy Centrum 

Usług Współnych w Markach 
Podstawa prawna: Uchwała NR XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki

Termin składania: do 5 października danego roku szk./akadem

Imię i nazwisko Ucznia / Studenta 

Adres mail

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub nazwa Wnioskodawcy i adres siedziby 

Miejsce składania: Kancelaria Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7

Część A - dane o Wniskodawcy

Wnioskodawca: wstaw znak x w odpowiedniej kratce

Miejsce zamieszkania Ucznia / Studenta 

Strona 1



Część C - szczegółowe uzasadnienie wniosku przez Wnioskodawcę 
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Część C - szczegółowe uzasadnienie wniosku przez Wnioskodawcę - c.d.
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Podpis Wnioskodawcy 

Do wniosku należy dołączyć podpisane Klauzule Informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia dotyczące wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia / studenta, których wzory corocznie udostępnia Centrum Usług Wspólnych. Uczeń / Student 

jest zobowiązany również złożyć oświadczenie, że w przypadku przyznania stypendium wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska 

oraz nazwy szkoły / uczelni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację swojego wizerunku w materiałch informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących Programu Stypendialnego Miasta Marki. 

Lista załączników– świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia Ucznia / Studenta (oryginały lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem z opisem czego dotyczą). Jeśli do wniosku składane są kopie dokumentów ich zgodność z oryginałem 

można potwierdzić w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Wówczas oryginał dokumentu należy okazać do wglądu przy składaniu wniosku. 
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Uwagi organu rejestrującego wniosek :
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