Załącznik do Uchwały Nr XXXI/178/2013
Rady Gminy Łoniów z dnia 24 czerwca 2013 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŁONIÓW
ZA OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM ……………………………….…
DANE WNIOSKODAWCY
(pełnoletniego ucznia albo rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………….………………
(adres do korespondencji)

………………………………………………………………………………….………………
(telefon do kontaktu)

DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Imię ojca …………………………………
Imię matki……….………………………
Miejsce zameldowania na pobyt stały
…………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
PESEL ………………………………………………………………….
Nazwa i adres
szkoły……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Klasa …………………………
Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE

Nazwa konkursu

Organizator

Etap konkursu

Osiągnięte
miejsce

Średnia ocen za dwa semestry (roczna) ………………..………
słownie………………………………….…………………………………………………….…
Ocena zachowania ………………………………………………………………………………

POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych dotyczących uzyskanej w bieżącym roku
szkolnym średniej ocen oraz oceny zachowania kandydata do stypendium.

…………………………………………………………………………………………..……
(data)

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA (kserokopie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń o uzyskanym w konkursie/olimpiadzie tytule laureata lub
finalisty itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
1)..................................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................
3)..................................................................................................................................................

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 § 3 Kodeksu karnego,
oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem
rzeczywistym.

……………………………………….………………….
(miejscowość, data)
…..…………………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Łoniów w
celach związanych z przyznaniem stypendium. Oświadczam, że zostałem poinformowany o
przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.
……………………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)
……………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna
niepełnoletniego kandydata)
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania mi stypendium.
……………………………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)
……………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna
niepełnoletniego kandydata)

ADNOTACJE URZĘDU - Propozycja Komisji Stypendialnej
Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu .................................... Komisja Stypendialna
postanowiła rekomendować/nie rekomendować**
kandydata.................................................................................................................................
do:
Stypendium Wójta Gminy Łoniów I stopnia/Stypendium Wójta Łoniów II stopnia **
Podpisy członków Komisji
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
** niewłaściwe skreślić

