WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO

TYP SZKOŁY
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

PONADGIMNAZJALNA

KLASA: ...........
Prosimy wpisać klasę, którą osoba ubiegająca się o stypendium ukończyła w czerwcu
poprzedniego roku szkolnego

I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM:
1. Imię (imiona): ...................................................................................................................................................
Nazwisko: ..............................................................................................................................................................
2. Data urodzenia: ...............................................................................................................................................
3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ....................................................................................
4. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................
Ulica i numer domu: .............................................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość: ..............................................................................................................................
Gmina: ....................................................................... Powiat: .............................................................................
Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny z numerem kierunkowym): ..................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................
5. Informacja o szkole, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym:
Nazwa szkoły: .......................................................................................................................................................
Adres szkoły: ........................................................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość: ..............................................................................................................................
Telefon (z numerem kierunkowym):.............................................. Faks:.............................................................
E-mail: ...................................................................... Strona www: .....................................................................

II. OSIĄGNIĘCIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM:
1.
Średnia
ocen
za
poprzedni
przecinku: ..............................................

rok

szkolny

z

uwzględnieniem

dwóch

miejsc

po

2. Uzyskane w poprzednim roku szkolnym tytuły laureata na konkursach/olimpiadach/turniejach edukacyjnych.
A/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM:
Nazwa zawodów

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

Uzyskany tytuł

Data uzyskania tytułu

B/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM:
Nazwa zawodów

C/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM:
Nazwa zawodów

D/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE PONADWOJEWÓDZKIM:
Nazwa

Wskazówki:
a.
b.

Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopiami dyplomów lub innych
dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których
mowa w § 6 pkt 2 Regulaminu.
Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z poprzedniego roku szkolnego.

III. OŚWIADCZENIA:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby ubiegającej się o stypendium, której
jestem rodzicem bądź opiekunem prawnym*, zawartych we wniosku w celach związanych z realizacją stypendiów za
szczególne osiągnięcia w nauce. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1

Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1);

2

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją stypendiów za
szczególne osiągnięcia w nauce; dane w zakresie imienia i nazwiska oraz szkoły, do której uczęszcza uczeń
wraz z osiągnięciami zostaną umieszczone na portalu informacyjnym województwa podlaskiego:
www.wrotapodlasia.pl;

3

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;

4

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości wnioskowania o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce.

2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Wnioskodawca (pełnoletni uczeń/uczennica lub rodzic/opiekun prawny): ....................................................,
Czytelny podpis
Miejscowość: ......................................., data: ..........................
* właściwe podkreślić

3. Oświadczam, że osiągnięcia w nauce ucznia/uczennicy określone w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Dyrektor szkoły: ...................................................., Miejscowość: ......................................., data: ..........................
(pieczątka imienna i podpis)

