
Załącznik do Zarządzenia  

Wójta Gminy Mełgiew Nr 65/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 

POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY MEŁGIEW W ROKU SZKOLNYM 

………/……… 

1. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM 

2. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH KANDYDATA DO STYPENDIUM 

3. DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA DO STYPENDIUM 

Imię i nazwisko ucznia:  

Szkoła:  

Klasa (w danym 

roku szkolnym) 
Data urodzenia Pesel  

Dane do kontaktu: nr telefonu 

rodzica/opiekuna prawnego 

    

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: 
 

Adres zamieszkania:  

Numer rachunku bankowego oraz dane 

właściciela rachunku do wypłaty stypendium 
 

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego 

właściwego do rozliczenia podatku: 
 

Średnia ocen na świadectwie zakończenia roku szkolnego: 
 

Ocena z zachowania na świadectwie zakończenia roku szkolnego: 
 

Wartość procentowa wyniku na egzaminie ósmoklasisty 

przeprowadzanym przez OKE (wynik %): 

 

Osiągniecia w konkursie przedmiotowym organizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad. 

Lp. 
Nazwa 

konkursu 
Organizator Data i miejsce 

Etap 

(wojewódzki, 

międzywojewódzki, 

ogólnopolski, 

międzynarodowy) 

Osiągnięcie 

(I, II, III 

miejsce, 

finalista, 

laureat) 

Patronat 

Lubelskiego 

Kuratora 

Oświaty 

MEN (tak/nie) 

1.       



4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Obowiązkowe: 

1) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym (świadectwo promocyjne lub 

ukończenia szkoły). 

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Dodatkowe: 

1) kserokopia Zaświadczenia OKE (potwierdzona za zgodność z oryginałem) o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

2) kserokopia Zaświadczenia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) stwierdzającego uzyskanie tytułu 

laureata konkursu organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursu 

interdyscyplinarnego lub tematycznego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;  tytułu 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, z przedmiotów 

dodatkowych, tematycznej, których zasady i sposób organizacji określa rozporządzenie MEN. 

5. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  

a) Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, przekazuję 

swoje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. 

b) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy 

Mełgiew stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/72/19 Rady Gminy Mełgiew z dnia 

26 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

pobierających naukę na terenie Gminy Mełgiew, zmienionej uchwałą  Nr XI/84/19 z dnia 

30 października 2019 r., oraz akceptuję jego zapisy. 

c) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, że zostałem/am 

poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony moich danych osobowych. 

Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. 

 

 

…………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 

2.       

3.       

4.       


