
1 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 2   

do Zarządzenia nr 103/2019 
Wójta Gminy Niemce  

    z dnia 2 lipca 2019 r. 

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

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
WÓJTA GMINY NIEMCE 

ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA 
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ:  

* …………TANIEC …………………………………… 
* sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura i dziennikarstwo, fotografia, sztuka ludowa, taniec 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019               
Uwaga: Wniosek należy wypełniać czytelnie -  literami drukowanymi lub komputerowo / 

Pole szare  - wypełnia Komisja Stypendialna 
 

I. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM 

Imię i nazwisko ucznia WERONIKA KOWALSKA 

Szkoła III LO IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE 
 
 
 

Klasa Data urodzenia PESEL 

II  d-m- r. XXXXXXXXXXX 

Imię i nazwisko matki / ojca 
(dane do listu gratulacyjnego) 

MARIA KOWALSKA 
JAN KOWALSKI  (nie żyje) 

Pełny adres  stałego zamieszkania DYS, UL. ŻWIRKOWA 5, 21-003 CIECIERZYN 

Numer rachunku bankowego oraz dane 
właściciela na którego rachunek ma 

zostać przekazane stypendium 

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
MARIA KOWALSKA NIEMCE, UL. ZWYCIĘSTWA 5, 21-025 NIEMCE 

lub:  jak wyżej 

Urząd Skarbowy właściwy dla 
rozliczenia podatku/ adres 

DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE 
UL. T. SZELIGOWSKIEGO 24, 20-883 LUBLIN 

Dane do kontaktu (telefon, e-mail) gwk@op.pl,  81-XXX-XX-XX, XXX-XXX-XXX 

 

II. OCENA Z ZACHOWANIA I WYNIKI W NAUCE 
Uwaga: należy dołączyć xero świadectwa szkolnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 

Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły / zakończenia roku 
szkolnego1) 

WZOROWA  

Średnia ocen2) na świadectwie ukończenia szkoły / zakończenia roku szkolnego1)
 4,50  

 

III. INFORMACJA O UDZIALE W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH /POZASZKOLNYCH 
(proszę wpisać,  jeżeli uczeń/uczennica  jest członkiem chóru /grupy teatralnej / grupy tanecznej itp. w szkole do której uczęszcza                   

lub poza szkołą -  należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność ucznia do grupy/zespołu) 

1. Pełna nazwa zespołu: STUDIO TAŃCA HIP-HOP : GRUPA: 3 

2. Rodzaj zajęć : TANIEC 

3. Nazwa szkoły, instytucji, stowarzyszenia, którego jest członkiem: 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIEMCACH, UL. RÓŻANA 10, 21-025 NIEMCE , TEL. : 81 XXX-XX-XX 
pełna nazwa wraz z adresem i telefonem 

 
4. Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora:  MARIA NOWAK 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
mailto:gwk@op.pl
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IV. OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA DO STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019               
Uwaga :  
 Należy wypełnić wszystkie pola w tabeli, wpisując tylko te osiągnięcia, które kwalifikują ucznia do 

uzyskania stypendium oraz załączyć stosowne kopie dokumentów potwierdzających dane wpisane w 
tabeli 

 w przypadku sukcesów osiągniętych w grupie (bez imiennego wskazania) należy do dyplomu dołączyć 
zaświadczenie (szkoły/instytucji/stowarzyszenia, którego jest członkiem), potwierdzające, że dana osoba 
brała udział w konkursie  i osiągnęła wskazany sukces. 

 w przypadku braku określenia w nazwie konkursu lub  na dyplomie etapu konkursu  lub określenie: 
Finalista/Laureat należy dołączyć  regulamin/protokół konkursu z podaniem źródła jego dostępności - link 
do dodanej strony internetowej – potwierdzający powyższe dane. Etap konkursu należy wpisać zgodnie  z 
określeniem na dyplomie /regulaminie /protokole (brak potwierdzenia wpisanych danych skutkuje 
negatywną oceną komisji) 

 
 

L.P Pełna nazwa konkursu Organizator 
Data/ 

miejsce 

Etap 

Osiągnięcie 
(I, II, III miejsce, 

finalista ,laureat)
3) 

wypełnia 
Komisja 

Stypendialna 

 
Patronat 
Kuratora 
Oświaty

1)
 

1. 
XII NAŁĘCZOWSKIEGO 

FESTIWALU TAŃCA 
 

NAŁĘCZOWSKI 
OŚRODEK 
KULTURY 

15-17 VI 
2019  

NAŁĘCZÓW 

 
MIĘDZYWOJE

WÓDZKI 

 

III MIEJSCE 
W KATEGORII III – 

TANIEC 
WSPÓŁCZESNY, 

TANCERZE POWYŻEJ 
LAT 14  

MARIA NOWAK  

 

TAK / NIE 

2. 

MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWALU TAŃCA 

NOWOCZESNEGO W 
WASILKOWIE  

„JARD” 
DZIEMIAN I 
WSPÓLNICY 

SPÓŁKA 
JAWNA 

7–9.06.2019  
WASILKÓ

W 

MIĘDZYNAR
ODOWY  

III MIEJSCE 
KATEGORIA  

HIP HOP FORMACJE 
POWYŻEJ LAT 15; 

MARIA NOWAK 

 

TAK / NIE 

3. -------------------   
 

  
TAK / NIE 

 

 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku i wnioskuję o przyznanie stypendium. 

         DYS, 20.07.2019 r.                                                                                                    WERONIKA KOWALSKA 
……………....................., ......................... r.                                                                      ……………………………………………                                                                            

                 miejscowość, data                                                                                                          Czytelny podpis wnioskodawcy: 

                                                                                                                         (pełnoletniego ucznia lub  rodzica/ opiekuna prawnego 
                                                                                                                          niepełnoletniego ucznia) 

 
 
 
 
 
 

1) skreślić niewłaściwe  
2) podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
3) wszystkie wymienione osiągnięcia należy potwierdzić odpowiednimi załącznikami określonymi w § 3 ust. 3 .Regulaminu 

przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce  

UWAGA -  zaświadczenia lub oświadczenia muszą być w oryginale – nie kopia ! 
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V. OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
LUB RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

Oświadczam, że:  
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w 
sprawie ustalenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Niemce oraz akceptuję 
jego zapisy. 

2. Podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 
3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1191 ze zm.) oraz przetwarzania danych osobowych identyfikacyjnych wraz z osiągnięciami w 
ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Niemce oraz w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Gminy, zgoda 
obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły 
lub Gminy Niemce oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i 
Gminy Niemce.  

4. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016 r.) zostałem/am poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych                           
i Inspektora Ochrony Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; o odbiorcach moich 
danych, prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; kryteriach ustalania okresu, przez który 
dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także                       
o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o nieprzekazywaniu moich danych                   
do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.  

DYS, 20.07.2019 r.                                                                                                                  WERONIKA KOWALSKA 
……………....................., ............................. r                                                                                      ..........................................................                                                                                                   
                 miejscowość, data                                                                                                                       Podpis pełnoletniego ucznia    

                                                                                                                     lub 
 
……………....................., ........................... r           ..........................................................                  …………………….……………..……                                                                            

                 miejscowość, data                                 Podpis matki/opiekuna prawnego                         Podpis ojca/opiekuna prawnego  

                                                                                         niepełnoletniego ucznia                                       niepełnoletniego ucznia                 
 

UWAGA:   W  przypadku sytuacji, gdy opiekę prawną nad niepełnoletnim dzieckiem ma tylko jedno z 
rodziców należy zamieścić adnotację z podaniem przyczyny  prawnej i podpisem osoby składającej 
wyjaśnienie.!!!!                       

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 
1. Decyzja Komisji Stypendialnej 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………… 

2. Podpisy członków Komisji Stypendialnej                                                      Niemce, dn. …………………….…… r. 

Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………  

Członek Komisji: ................................................................  

Członek Komisji: ………………………………………………….....…… 

Członek Komisji: ………………………………….....................……  


