Załącznik do Uchwały nr XVII/136/20
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO/ARTYSTYCZNEGO*
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Stronie Śląskie
I.

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko/pełna nazwa: ……………………..............................................
………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania/siedziby: …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
3. Numer telefonu: ………………………………………………………………...
4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………

II.

DANE UCZNIA
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………...
2. Data urodzenia: ………………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
4. PESEL: ………………………………………………………………………….
5. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………...
6. Klasa: ……………………………………………………………………………

III.

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA**
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

IV.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Średnia ocen za …... semestr, klasy ……., rok szkolny ………/……… - ………….
Średnia ocen za …... semestr, klasy ……., rok szkolny ………/……… - ………….

V.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
l.
p.
1.

2.

3.

4.

Nazwa konkursu, festiwalu,
itp.

Data

Wynik

5.

VI.

UZASADNIENIE WNIOSKU
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

VII.

INFORMACJA O KONCIE BANKOWYM
Nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane stypendium:
………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska/imienia i nazwiska dziecka, wizerunku/wizerunku dziecka przez Urząd Miejski w
Stroniu Śląskim w celu związanym z przyznaniem, bądź nie przyznaniem stypendium, na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, a także opublikowanie tych danych w Biuletynie Samorządowym „Nowinki Strońskie” (biuletyn będzie wydany w formie
papierowej w ilości 1200 egz. i rozprowadzany nieodpłatnie na terenie gminy, natomiast w formie pdf zostanie zamieszczony na
stronie internetowej www.stronie.pl oraz drogą mailową zostanie rozesłany do osób, które wyraziły chęć otrzymywania w/w biuletynu
przez pracownika Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim).

………………………………………………………………
( data i podpis ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego*)
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim jest Burmistrz Stronia Śląskiego
mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. Więcej informacji dotyczących
zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, pisząc na adres siedziby
administratora jak powyżej, na adres e-mail: gmina@stronie.pl lub pod nr tel. 74 811 77 17. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim www.bip.stronie.dolnyslask.pl.

……………………………………………………………..
( data i podpis ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego*)

Załączniki:
1) kopie świadectw szkolnych, a w przypadku ocen za I semestr roku szkolnego, wykaz ocen semestralnych potwierdzonych przez
dyrektora szkoły,
2) opis indywidualnych osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat olimpiad i konkursów, uzyskane nagrody, własne prace
naukowe, publikacje, opis dzieł artystycznych) potwierdzony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego, artystycznego,
3) kopie dyplomów, wyróżnień.

……………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
** wypełnić w przypadku wniosku dla niepełnoletniego zawodnika

