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Formularz aplikacyjny do Programu stypendialnego „Mistrzowie CHEMII” 

rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 

 
WSTĘP 

Niniejszy formularz aplikacyjny stanowi załącznik do Regulaminu rekrutacji do Programu 

Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”, (dalej zwanego „Programem Stypendialnym”),  prowadzonego 

przez Fundację ORLEN – DAR SERCA. 

Formularz wypełniają Kandydaci do Programu Stypendialnego, przy czym: 

− rekrutacją do Programu Stypendialnego realizowanego w Liceum Akademickim przy Zespole 
Szkół UMK w Toruniu objęci są uczniowie pochodzący z miejscowości położonych na terenie 

województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko–mazurskiego, 

pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego; 

− rekrutacją do Programu Stypendialnego realizowanego w Technikum Chemicznym i Ochrony 
Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie objęci 

są uczniowie pochodzący z miejscowości położonych na terenie województw: małopolskiego, 

podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego. 

 
Część I 

Informacje o Kandydacie 

(wypełnia Kandydat do stypendium) 
 

Aplikuję do Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”, realizowanego przez: 

□ Liceum Akademickie przy Zespole Szkół UMK w Toruniu 

□ Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Krakowie 

oznacz znakiem „X” Szkołę, do której aplikujesz zgodnie z warunkami podanymi we Wstępie do formularza.  
 

Uzupełnij poniższe informacje: 
 

imię/imiona:  

 

nazwisko: 

 

data i miejsce urodzenia: 

 

PESEL: 

 

e-mail: 

 

nr tel. komórkowego: 
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Adres zamieszkania 

ulica: 

nr domu: nr mieszkania: kod pocztowy: 

miejscowość: 

powiat: 

województwo: 

Dane osoby dorosłej, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących ucznia: 

imię: nazwisko: 

nr tel. komórkowego: nr tel. stacjonarnego: 

 

Adres Gimnazjum 

nazwa Gimnazjum:  

ulica i numer: 

kod pocztowy: 

miejscowość: 

 

Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania: 

nazwa Urzędu Skarbowego: 

ulica i numer: 

kod pocztowy: 

miejscowość: 

 

Średnia ocen na koniec drugiej klasy gimnazjum: 

 

 

Oceny uzyskane na koniec pierwszego semestru III klasy gimnazjum z następujących przedmiotów: 

chemia  

fizyka  

matematyka  

 

Język obcy:………………………………………………………………………………………………………………………………..…(jaki?) 

 

Średnia ocen z przedmiotów wskazanych powyżej, uzyskana na koniec pierwszego semestru III 
klasy gimnazjum: 

 

 

□ Orzeczenie o niepełnosprawności. 

w przypadku posiadania przez Kandydata orzeczenia o niepełnosprawności, proszę wstawić znak „X”.  
 

Wymień dotychczasowe osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w tym 
szczególnie w dziedzinie chemii: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Angażujesz się społecznie? Podejmujesz działania na rzecz lokalnej społeczności? Opisz swoją 
dotychczasową pracę. 
max. 2000 znaków ze spacjami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II 
Wizja rozwoju Kandydata 

(wypełnia Kandydat do stypendium) 
 

Chcemy poznać Twoje plany i motywacje związane z Programem Stypendialnym „Mistrzowie 

CHEMII”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi i opisanie wizji swojego rozwoju. 

 

1. Czym jest dla mnie chemia? 
zaznacz  „X” jedną z zaproponowanych odpowiedzi lub wpisz własną: 

□ Chemia jest dla mnie kompromisem pomiędzy biologią i fizyką. Jest wystarczająco ścisła  

i bliska życiu, a jednocześnie niezbędna do prawidłowego zrozumienia, jak funkcjonuje świat. 

□ Doświadczenia, eksperymenty rozbudzają moją wyobraźnię. To fascynująca nauka, którą pragnę 

zgłębiać. Chcę odkrywać jej możliwości, a w przyszłości związać się z nią jako pracownik naukowy. 

□ Chemia, jako przedmiot ścisły, jest niezbędna do zakwalifikowania się na studia, które zamierzam 

podjąć w przyszłości. Studiowanie jej stwarza wiele perspektyw, a w efekcie umożliwia 

znalezienie ciekawej pracy. 

□ Chemia jest dla mnie:  

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

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

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

 

2. Przedstaw wizję swojego rozwoju w zakresie nauk przyrodniczych, w tym w szczególności 
chemii, uwzględniającą plany dotyczące edukacji po ukończeniu liceum lub technikum. 
max. 5000 znaków ze spacjami 
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Część III 

Sytuacja rodzinna i materialna Kandydata 
(wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych: 

*Zaznaczyć właściwe, wpisując „Tak” lub „Nie” w odpowiednie pole. 

 Matka Ojciec 

Imię   

Nazwisko   

PESEL   

nr i seria dowodu osobistego   

osoba bezrobotna*   

osoba pracująca*   

nazwa miejsca pracy   

ulica   

kod pocztowy   

miejscowość   

zajmowane stanowisko   
 

Proszę podać liczbę osób w gospodarstwie domowym: 

 

 

Proszę zaznaczyć źródła dochodu rodziny za rok 2011: 
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi 

 Matka Ojciec 

z pracy na terenie Polski   

z pracy za granicą   

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej   

z renty lub emerytury   

z innych źródeł (np. alimenty, pomoc socjalna, zasiłek)   

z gospodarstwa rolnego   
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A. Średni miesięczny dochód na członka rodziny wyliczony na podstawie zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego: 

zł 

B. Średni miesięczny dochód na członka rodziny w gospodarstwie rolnym: 
 Jeśli nie prowadzi Pani/Pan gospodarstwa rolnego, proszę wpisać „nie dotyczy” 

zł 

C. Łączny miesięczny dochód na członka rodziny (C=A+B) 

zł 

 

Oświadczenia 
(wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo (mojej/mojego córki/syna) w procesie rekrutacyjnym  

do Programu Stypendialnego Fundacji ORLEN – DAR SERCA - „Mistrzowie CHEMII” . 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia procesu rekrutacji 

do Programu Stypendialnego Fundacji ORLEN – DAR SERCA oraz ogłoszenie imienia, nazwiska 

i miejscowości Kandydata na stronach internetowych Fundacji ORLEN – DAR SERCA  , a także 

ewentualnej informacji w mediach (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

3. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich 

poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych jest Fundacja 

ORLEN – DAR SERCA z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock. 

4. Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz 

że powyższe dane podaję dobrowolnie. 

 
 

 

………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

podpis Kandydata 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego
*
 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załączniki: 
1. kopia świadectwa ukończenia II klasy szkoły gimnazjalnej oraz potwierdzona  przez Dyrektora gimnazjum 

lista ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum; 

2. załączniki w postaci kserokopii dyplomów, listów gratulacyjnych, certyfikatów, etc., potwierdzających 

uzdolnienia i osiągnięcia Kandydata w dziedzinie chemii i nauk przyrodniczych; 

3. kopie dokumentów uwiarygodniających zaangażowanie w działania społeczne; 

4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, stwierdzające dochody rodziców lub opiekunów prawnych Kandydata 

w roku 2011 i/lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa oraz wysokość 

dochodów osiągniętych w 2011 r.; 

5. orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy kandydatów ubiegających się o uzyskanie dodatkowego punktu  

z tytułu niepełnosprawności). 

                                                           
*
 Po złożeniu aplikacji elektronicznie, Kandydat automatycznie otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie złożenia 

aplikacji wraz z załącznikiem w postaci wypełnionego formularza. Otrzymany formularz, należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz  

z pozostałymi załącznikami do Fundacji ORLEN – DAR SERCA. 


