
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 
 

I. Punktacja – składowe oceny wniosków o stypendium 

Nauka – średnia ocen do 25 punktów 

Sytuacja materialna do 25 punktów 

Osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach do 25 punktów 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontarystyczna; inicjatywa 
oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap 

do 25 punktów 

Maksymalnie: 100 punktów 
 
Nauka:  

Średnia ocen Liczba punktów 

4,50 i niżej 0 

4,51 - 4,70 5 

4,71 - 4,85 9 

4,86 - 4,99 13 

5,00 - 5,20 19 

5,21- 5,40 22 

5,41 – 6,00 25 

 
Sytuacja materialna:  

Kwota netto przypadająca na członka rodziny w roku 2019 Liczba punktów 

Ponad 1051,70 zł na osobę 0 

925,01 - 1051,69 zł na osobę 9 

740,01 – 920,00 zł na osobę 18 

700,01 zł – 740,00 zł na osobę 20 

700,00 zł i mniej na osobę 25 

 
Osiągnięcia 

Rodzaj osiągnięć Liczba punktów 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkoły 5 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu lokalnym 9 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim 14 

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym 25 

 
Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontarystyczna; inicjatywa oddolna na rzecz 
mieszkańców gminy Gołdap  
Działalność tą można udokumentować poprzez wydruki materiałów dotyczące aktywności kandydata – z mediów, social-mediów, zdjęć związanych z 
działalnością w tej dziedzinie. 
Rodzaj osiągnięć Liczba punktów 

Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontarystyczna; inicjatywa 
oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap 

25 

 
II. Wykaz dokumentów dopuszczonych do oceny:  
1. Kopia świadectwa ukończonej klasy  
2. Zaświadczenie o uczęszczaniu w nowym roku szkolnym do szkoły ponadpodstawowej 
3. Oświadczenie o uzyskanych w 2019 roku dochodach (załącznik do ogłoszenia) 
4. W przypadku bezrobotnych: Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczające status osoby 

bezrobotnej (jeśli taka sytuacja ma obecnie miejsce) każdego członka rodziny w momencie składania wniosku lub 
w przypadku pracujących: Zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy (dotyczy wszystkich członków 
wchodzących w skład gospodarstwa) 

5. Kopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 
6. Materiały dotyczące aktywności społecznej kandydata – jeśli istnieją 
7. Inne (jeśli posiadasz inne wartościowe dokumenty, zaświadczenia, oświadczenia, którymi chcesz się z nami 

podzielić, wymień je tutaj) 
 


