Chocz, dnia…………………

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA GMINY CHOCZ
Dla uzdolnionej młodzieży/uczniów za rok szkolny
……………./…………….

I.

Wnioskodawca

1. Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………...
3. Telefon do kontaktu……………………………………………………………………..
II.

Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

1. Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………...
3. Telefon do kontaktu……………………………………………………………………..
4. Nazwa, typ i adres szkoły, do której uczęszczał w roku szkolnym, za który się ubiega
o stypendium…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
III.

Osiągnięcia w roku szkolnym ………../…………

Wniosek dotyczy stypendium za: /właściwe zaznaczyć i uzupełnić/
1. wynik klasyfikacji rocznej uzyskując średnią ocen co najmniej:
-5,20 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

/z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku/……………

-4,80 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

/z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku/……………

2. zostanie finalistą olimpiady wraz z uzyskaniem wyniku klasyfikacji rocznej za dany
rok
szkolny
z
średnią
rocznych
ocen
co
najmniej
4,0
………………………………………………………………………………...................
/nazwa olimpiady lub turnieju/

3. zostanie finalistą turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem
do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia wraz z uzyskaniem
wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny z średnią rocznych ocen co najmniej
4,0
………………………………………………………………………………...................
/nazwa olimpiady lub turnieju/

4. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: /właściwe podkreślić/
1) w przypadku udokumentowania średniej ocen – zaświadczenie ze szkoły, do której
uczeń uczęszcza,
2) w przypadku finalistów olimpiad - kserokopię zaświadczenia wg wzoru określonego
w załączniku do rozporządzenia MENiS, o którym mowa w § 3 ust. 1 regulaminu,
3) w przypadku finalistów turnieju - kserokopię zaświadczenia wg wzoru określonego
w załączniku do rozporządzenia MENiS, o którym mowa w § 3 ust. 1 regulaminu,

5. Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)/pełnoletniego ucznia:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
i danych osobowych ucznia dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem, przyznaniem
i wypłaceniem Stypendium Burmistrza Gminy Chocz dla uzdolnionej młodzieży, oraz
ogłoszeniem danych osobowych ucznia w przypadku otrzymania stypendium, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).

……………………………..
/data i czytelny podpis/

Proszę o przekazanie środków na podany numer konta:
…………………………………………………………………………………………...
…………………………….
/podpis/

IV.

Opinia Komisji Stypendialnej

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu, komisja stypendialna przyznaje*/nie
przyznaje* /właściwe podkreślić/ Stypendium Burmistrza Gminy Chocz
Uczniowi:……………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

Chocz, dnia…………………..

………………………………………………
/podpis przewodniczącego komisji stypendialnej/

V.

Decyzja Burmistrza:

Na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu, przyznaję*/nie przyznaję*
Stypendium Burmistrza Gminy Chocz

/właściwe podkreślić/

Uczniowi:……………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

Chocz, dnia……………………

…………………………………………
/pieczęć i podpis Burmistrza/

