
WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁMIEC O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W
NAUCE ZA ROK SZKOLNY 20...../20.....

Dane osoby składającej wniosek

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

NR PESEL
Imię i nazwisko matki lub ojca

(opiekuna prawnego)
Adres zamieszkania ucznia

Nr konta bankowego wnioskodawcy

Telefon kontaktowy

Nazwa i adres szkoły

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest
Gminny  Zespół  Edukacji  w  Chełmcu,  ul.  Papieska  2,  33-395  Chełmiec  moich  danych  osobowych  w  celu
przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce złożonego zgodnie z
Uchwały  Nr  XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec  z  dnia  16  kwietnia  2014r.  w  sprawie:  przyjęcia  Regulaminu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i  młodzieży z terenu Gminy Chełmiec oraz ewentualnego przyznania tego
stypendium i  korzystania z niego. Powyższa zgoda została  wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.  4 pkt 11 RODO.
Oświadczam również, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych.

TAK □ NIE      □              
          .............................................................

      data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Poświadczenie wysokości średniej ocen:
Średnia ocen w roku szkolnym 20........./20.........:

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

pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły

Wniosek Komisji:

Udziela / Odmawia
Wysokość stypendium: …................ zł ................................................................

data i podpis

Wysokość stypendium:

Kwota:  …..................... zł

     Zatwierdzam / Nie zatwierdzam 

...........................................................................
data i podpis



WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla ucznia Szkoły Podstawowej  za rok szkolny

…........../..............

1.  Imię  i  nazwisko  ucznia,  data  urodzenia,  adres  zamieszkania,  telefon:
……………………………………..................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego:............................................................................................................  

       
2. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa:               
………………………………………..........................................………………...............................
……………………...…….............................................................................................…......    

Na podstawie art.  7 ust.  1 RODO oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym  jest  Gminny  Zespół  Edukacji  w  Chełmcu,  ul.  Papieska  2,  33-395  Chełmiec  moich  danych
osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy
Chełmiec  złożonego  zgodnie  z  Uchwały  Nr  XLIII/726/2013  Rady  Gminy  Chełmiec  z  dnia  16  kwietnia
2014r.  w  sprawie:  przyjęcia  Regulaminu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  z  terenu
Gminy Chełmiec  oraz  ewentualnego  przyznania  tego  stypendium i  korzystania  z  niego.  Powyższa  zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam również, że zapoznałam/em się
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych..

TAK □ NIE      □       
     ............................................................

                   data  oraz  podpis  rodzica  lub  opiekuna
3.  Uzasadnienie  wniosku:                                    
1) Dziedzina osiągnięć ucznia: …....................................................................................................
……….........................………………........……..........……….………………...........................………..  
a)  Średnia  ocen:  …...............................................................................………………………  
b) Ocena z zachowania: ……....…....................................................................................................  
2)  Informacja  na  temat  udziału  w  konkursach  przedmiotowych,  olimpiadach,  zawodach  sportowych:
………….............................................................................................................................................
………….............................................................................................................................................
4.  Opinia  wychowawcy  klasy  /  nauczyciela  na  temat  postawy  ucznia,  jego  osiągnięć,  
dotychczasowych efektów:  
…………………………..............……….................………………………………………………………..  
………………………………………............……........…............…………………………………………..  
…..................................................................................................................................................... 
5. Załączniki dokumentujące osiągnięcia kandydata na stypendystę: 
………………………………….........................……….............………………………………………………..  
………………………………….........................………….............…………………………………………….. 

…………….................…………………….  
data i podpis dyrektora szkoły

Komisja Udziela / Odmawia przyznania nagrody.

Wysokość nagrody: …................ zł ................................................................
data i podpis

Kwota nagrody:  …..................... zł

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam 

...........................................................................
data i podpis


