Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr wniosku / data wpływu ...................................
(wypełnia GOASz)

Wójta Gminy Niemce nr 65/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
WÓJTA GMINY NIEMCE
ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE
W ROKU SZKOLNYM ………………………….
I. Dane osobowe kandydata do stypendium :
(wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia, ucznia niepełnosprawnego –drukowanymi literami)

1.

Nazwisko i imię (imiona) ............................................................................................................

2.

Imię matki i ojca .......................................................................................................................

3.

Data urodzenia ..........................................

4.

PESEL ………………………………………

5.

Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza: …………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………...

6.

Klasa:…………………………(słownie:………………………………………………………………)

7.

Uczeń niepełnosprawny (nieprawdziwe skreślić) : TAK / NIE

8.

Adres zamieszkania:
Kod i miejscowość ........................................................ ulica ...............................................
Gmina ......................... Powiat....................................... Województwo ……………………..….

9.

Adres zameldowania na pobyt stały, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
Kod i miejscowość.................................................ulica …………...........................................
Gmina ........................... Powiat …………………. Województwo ………………………………..

10.

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub zameldowania:
Kod i miejscowość ................................................ulica ............................................................
Gmina ...........................Powiat ...........................Województwo ...............................................

11.

Telefon / fax................................... e-mail .................................................................................

12.

Nr rachunku bankowego w celu wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
1.

2.
3.

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/360/2014 z dnia 14 marca 2014 r. Rady
Gminy Niemce w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w
ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Niemce oraz akceptuję jego zapisy,
podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby
związane z realizacją Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Niemce.
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4.

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 63; ze zm.) na potrzeby związane z realizacją Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

...........................................................

........................................................

Miejscowość, data

II.

Podpis pełnoletniego ucznia lub
rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
rodzica/ opiekuna prawnego ucznia niepełnosprawnego

Wyniki i osiągniecia ucznia (kandydata na stypendystę) w nauce i ocena z zachowania:

(W przypadku uczniów SP i gimnazjum wypełnia wychowawca klasy potwierdzając własnoręcznym podpisem zgodność danych)
( W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów niepełnosprawnych wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/prawny opiekun
niepełnoletniego ucznia, ucznia niepełnosprawnego potwierdzając własnoręcznym podpisem zgodność danych – należy załączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię świadectwa szkolnego oraz kopię zaświadczenia wyników ze
sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego/ matury lub potwierdzić dane przez dyrektora szkoły na wniosku - pieczęć szkoły i podpis
dyrektora szkoły)

1.

Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego: ………………………………..

2.

Średnia ocen na zakończenie etapu edukacyjnego ( Proszę wpisać do dwóch miejsc po przecinku bez
zaokrąglania).:

……………………………

(słownie:……………………………………………………………………………………………..…)
3.

Wynik ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego/egzaminu maturalnego:
…………….pkt tj.………………%
(słownie:……………………………………………………………………………………………….)

………………………....................., ................. r.
miejscowość, data

......................................................................................
podpis wychowawcy lub pełnoletniego ucznia lub
rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, ucznia niepełnosprawnego
lub pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły

III.

Szczególne osiągnięcia w nauce z całego etapu edukacyjnego
(Proszę o wpisanie tylko tych osiągnięć, które kwalifikują ucznia do stypendium oraz dokładne wskazanie zajętego miejsca w
konkursie, olimpiadzie – prosimy nie wpisywać informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego) :

1)

W konkursach / olimpiadach i turniejach organizowanych na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
Nazwa konkursu

Osiągnięcie /miejsce,.../

Rok
szkolny

I etap

II etap

III etap

szkolny/

rejonowy /

wojewódzki /

międzyszkolny

okręgowy

centralny
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2)

W konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych organizowanych
pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

międzywojewódzki

konkursu

etap

miejsce

etap wojewódzki

Data

etap rejonowy

Pełna nazwa konkursu /

etap powiatowy

Osiągnięcie /miejsce.../

3) W innych konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych

VI.

międzynarodowy

etap

konkursu)

etap ogólnopolski

(data

międzywojewódzki

szkolny

etap wojewódzki

/ miejsce

Rok
etap rejonowy

Pełna nazwa konkursu

etap

Osiągnięcie /miejsce.../

Opinia Rady Pedagogicznej wraz z uzasadnieniem:
(dotyczy wyłącznie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku i wnioskuję o przyznanie
stypendium.
………………………....................., ................. r.
miejscowość, data

......................................................................................
podpis wnioskodawcy
pełnoletniego ucznia lub
rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, ucznia niepełnosprawnego
lub pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły
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Załączniki ( zaświadczenia, xerokopie dokumentów, xerokopie dyplomów) :
1) ……………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………..………………...
3) ……………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………….........................
5) ……………………………………………………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………………………………………………….
7) ……………………………………………………………………………………………………….
8) ……………………………………………………………………………………………………….
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