
 

 

Michał Waleron 

KANDYDAT DO STYPENDIUM                                   
UNIWERSYTECKIEJ SZKOŁY KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO 

 

Michał Waleron uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do klasy IV SP3. Jest uczniem bardzo ambitnym. Wyróżnia 
się szerokimi zainteresowaniami oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania. Cechuje go duża 
dociekliwość i wytrwałość. Jego pasją są matematyka i język angielski. Już w klasach I-III odnosił sukcesy zarówno 
w konkursach matematycznych, jak i językowych na poziomie krajowym, niejednokrotnie z powodzeniem 
rywalizując z czwartoklasistami. Nadal bierze udział w wielu konkursach – obecnie oczekuje na ich wyniki.                              
Pasją Michała jest pływanie, które trenuje również podczas szkolnych zajęć sportowych (jest uczniem klasy                              
o profilu sportowym). Już trzy razy stanął na podium Mistrzostw Okręgu  w pływaniu. Michał znakomicie radzi 
sobie także z nauką innych przedmiotów, co potwierdza bardzo wysoka średnia ocen uzyskanych na pierwsze 
półrocze klasy czwartej. 

Osiągnięcia matematyczne: 

 Dyplom laureata konkursu Alfik Matematyczny – 2. miejsce w województwie wielkopolskim, 17. Miejsce 
w kraju (listopad 2018); 

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny; 
 Dyplom laureata konkursu Alfik Matematyczny – 2. miejsce w województwie wielkopolskim i 17. miejsce 

w kraju; 
 Dyplom laureata XVI Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych                         

klas IV Miasta Poznania i Okolic (luty 2020). 
 

Osiągnięcia językowe: 

 1. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Olimpus Sesja zimowa z języka angielskiego 
(marzec 2020); 

 8. miejsce i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym PINGWIN 2019 z języka angielskiego; 
 9. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek Sesja zimowa z języka angielskiego (marzec 2019); 
 9. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek Sesja wiosenna z języka angielskiego (maj 2019); 
 9. miejsce i tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu Galileo z języka angielskiego – (marzec 2019); 
 14. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie Olimpusek Sesja zimowa z języka angielskiego (marzec 2020). 

 
Osiągnięcia sportowe: 

 1. miejsce na dystansie 100 m stylem motylkowym na Zimowych Mistrzostwach Okręgu 12-latków, Poznań 
2020;  

 1. miejsce na dystansie 200 m stylem klasycznym na Zimowych Mistrzostwach Okręgu 12-latków, Poznań 
2020; 

 3. miejsce na dystansie 100 m stylem klasycznym na Zimowych Mistrzostwach Okręgu 12-latków, Poznań 
2020. 

 


