załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta
Gminy Gostynin z dnia 23 czerwca
2014r.

WNIOSEK O STYPENDIUM GMINY GOSTYNIN
za szczególne osiągnięcia w nauce, artystyczne, sportowe w roku szkolnym
............................................... .

1. Nazwisko i imię ucznia - kandydata do stypendium:
...................................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................
3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu, e-mail):
..................................................................................................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów):
...................................................................................................................................................................
5. Szkoła, której uczniem był kandydat w roku szkolnym .........................................................................
……………………...................................................................... klasa .....................................................
6. Nazwisko i imię wnioskodawcy oraz adres (jeżeli wniosek składa dyrektor szkoły należy wpisać
zamiast adresu nazwę szkoły) ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. Rodzaj stypendium (właściwe zaznaczyć „x”):
 za osiągnięcia w nauce
 za osiągnięcia artystyczne
 za osiągnięcia sportowe
8. Osiągnięcia kandydata do stypendium (wyszczególnione zgodnie z pkt 1 lit. a, b lub pkt 2 lit. a, b lub
pkt 3 lit. a, b rozdziału III „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”).
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9. Średnia ocen za dany rok szkolny, potwierdzona przez szkołę, której uczniem jest kandydat.

Oceny z przedmiotów artystycznych (dotyczy ubiegających się o stypendium za osiągnięcia
artystyczne).

Ocena z wychowania fizycznego (dotyczy ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe).
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10. Ocena zachowania potwierdzona przez szkołę lub na podstawie dołączonego do wniosku
świadectwa.

Oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Gostynin, dnia ...................................

Podpis wnioskodawcy ...............................................................

(pieczęć instytucji zgłaszającej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
przyznania wyróżnienia Wójta Gminy Gostynin zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
...................................................................................................................................................................
(Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) kandydata do stypendium lub kandydata, o ile jest pełnoletni.

 Do wniosku należy dołączyć poświadczone przez szkołę (za zgodność z oryginałem) kopie:
świadectwa szkolnego oraz dokumentów potwierdzających jego szczególne osiągnięcia w nauce /
artystyczne / sportowe w danym roku szkolnym. W przypadku niepełnosprawnych sportowców należy
dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności (poświadczoną przez szkołę za zgodność z
oryginałem).
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gostynin od dnia 1 lipca do 31 sierpnia danego
roku.
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