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Nr wniosku ( wypełnia Komisja Stypendialna) Data wpływu wniosku 

 

 

 
 

I.  Informacje o kandydacie: 

Nazwisko i imię kandydata  
Szkoła  
Klasa  

 

II. Potwierdzenie spełnienia kryteriów ( wypełnia wychowawca): 
*przyznajemy odpowiednią ilość punktów według następującego schematu: 

0 punktów – uczeń w danej dziedzinie nie wyróżnia się ponad poziom 

1 punkt – uczeń w danej dziedzinie osiąga wyniki ponadprzeciętne 

2 punkty  - uczeń w danej dziedzinie osiąga wyniki wykraczające poza wymagania poziomu nauczania 

Kryterium 

Ilość przyznanych 

punktów* 

0 1 2 

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 

czytanie 

 poprawność, płynność, wyrazistość    

 rozumienie tekstu    

 praca z tekstem    

 samodzielne czytanie książek    

pisanie 

 staranność, estetyka, właściwy kształt liter, dobre tempo    

 poprawność ortograficzna, gramatyczna i interpunkcyjna    

 samodzielność i twórczość w tworzeniu tekstów pisanych    

wypowiedzi 

 swoboda, poprawność, złożoność, spójność, oryginalność    

 recytacja wierszy, fragmentów prozy    

wiedza polonistyczna 

 

znajomość pojęć i umiejętność ich wykorzystania w 

praktyce  ( np. co to jest opowiadanie, list, rzeczownik, 

czasownik, liczba pojedyncza …) 

   

II EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
stosowanie działań  matematycznych i związków między 

nimi 
   

 obliczenia pamięciowe    

 rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych    
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 znajomość pojęć geometrycznych    

 rozwiązywanie zadań geometrycznych    

 
stosowanie matematyki w praktyce (mierzenie, ważenie, 

płacenie, zegar, kalendarz, temperatura) 
   

III EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 ogólna wiedza przyrodnicza    

 korzystanie z map    

 prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych    

 dbałość o przyrodę    

IV EDUKACJA JĘZYKOWA 

 rozumienie prostych poleceń i właściwa reakcja    

 nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu    

 recytacja wierszyków i rymowanek, śpiew piosenek    

 
rozumienie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są 

wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami 
   

V INNE UMIEJĘTNOŚCI 

 wysokie zaangażowanie w zajęcia plastyczne   X 

 wysokie zaangażowanie w zajęcia muzyczne   X 

 wysokie zaangażowanie w zajęcia ruchowe   X 

 
posługiwanie się komputerem ( w tym obsługa programów 

Word, Paint, Scratch ) 
   

 terminowość wykonywania zadań domowych   X 

 zaangażowanie w akcje charytatywne    

 zaangażowanie w życie szkoły    

VI 

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH  SPORTOWYCH I 

ARTYSTYCZNYCH 
Proszę wymienić konkursy/zawody 

*Za udział uczeń otrzymuje 1 punkt, za wyróżnienie w konkursach i zawodach międzyszkolnych 

– 2p, za wyróżnienie na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 5 punktów 

 Nazwa konkursu: 1* 2* 5* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Suma punktów z poszczególnych kolumn Wypełnia komisja Stypendialna    

Razem Wypełnia komisja Stypendialna  
 

Podpis wychowawcy klasy…………………………………………….…………. 


