Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Niemce nr 66/2018
z dnia 29 maja 2018 r.

…………………………………………………………….

(Pieczęć szkoły)

Nr wniosku / data wpływu ...................................
(wypełnia GOASz)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
WÓJTA GMINY NIEMCE
ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Pouczenie:
Wniosek należy wypełniać czytelnie - literami drukowanymi lub komputerowo.

I.

DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko ucznia

WERONIKA KOWALSKA

Szkoła

SZKOLA PODSTAWOWA IM. LOTNIKOW POLSKICH W DYSIE

Klasa

Data urodzenia

PESEL

II A gimnazjum

d-m- r.

XXXXXXXXXXX

urodzenia
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca

MARIA KOWALSKA
JAN KOWALSKI (nie żyje)

(dane do listu gratulacyjnego)

Pełny adres stałego miejsca zamieszkania

DYS, UL. ŻWIRKOWA 5, 21-003 CIECIERZYN

Numer rachunku bankowego oraz dane
właściciela, na którego rachunek ma zostać
przekazane stypendium

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
JAN KOWALSKI DYS, UL. ŻWIRKOWA 5, 21-003 CIECIERZYN

Urząd Skarbowy właściwy dla rozliczenia
podatku/ adres

DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
UL. T. SZELIGOWSKIEGO 24, 20-883 LUBLIN

Dane do kontaktu (telefon, e-mail)

gwk@op.pl, tel.: 81-XXX-XX-XX, XXX-XXX-XXX

II.

WYNIKI W NAUCE

Ocena z zachowania
(Opinia wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III SP)
Średnia ocen na zakończenie roku szkolnego2)
(Opinia wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III SP)

III.

WZOROWA
4,50

INFORMACJE O KWALIFIKACJACH SPORTOWYCH

(proszę wpisać, jeżeli dziecko uprawia sport poza placówką szkolną, do której uczęszcza oraz dołączyć zaświadczenie
potwierdzające przynależność zawodnika do stowarzyszenia, związku lub klubu sportowego)

1.

Uprawiana dyscyplina: …………PIŁKA NOŻNA ……………nr ewidencyjny zawodnika: …XXXXX/2017……

2.

Nazwa klubu sportowego, związku lub stowarzyszenia, którego jest członkiem:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY, DYS UL. LOTNIKÓW POLSKICH 4, 21-003 CIECIERZYN, TEL. XXXXXXX
pełna nazwa klubu wraz z adresem i telefonem

3.

Imię i nazwisko trenera: ……JAN KOWALSKI……………………….
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IV.

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA DO STYPENDIUM W SPORCIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Pouczenie: Należy wypełnić wszystkie pola w tabeli - wpisując tylko te osiągnięcia, które kwalifikują ucznia do uzyskania stypendium
.

L.P.

1.
2.
3.

Pełna nazwa
zawodów sportowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
(sztafetowe biegi
przełajowe dziewcząt)
Rozgrywki Piłkarskie w
kategorii Żak (runda jesienna)
Turniej na 100-lecie
niepodległości – Mundial z
Marszałkiem” -Kategoria A
(13-15 lat)

Organizator –
związek sportowy

Data/
miejsce

Etap

Lubelski Szkolny
Związek Sportowy

5.10.2017r.
Bychawa

powiatowy

I miejsce
Marek Nowak

Lubelski Związek Piłki
Nożnej

5.10.2017r.
Lublin

okręgowy

III miejsce
Jan Kowalski

Marszałek
Województwa
Lubelskiego / LZPN

29.04.2018r.
Piaski

okręgowy

I miejsce
Jan Kowalski

3)

Osiągnięcie
(I, II, III miejsc) Trener

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIAGNIĘCIA UCZNIA 4)

V.

(numeracja zgodna z L.P. w tabeli):

1) Dyplom, zaświadczenie – lista uczestników
2) Zaświadczenie, Protokół LZPN –– podać stronę internetową i wydrukować
3) Dyplom, Komunikat LZPN - http://www.lubelskie.pl/file/2018/05/Komunikat-PZPN.pdf

VI.

OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM:
.................................................. UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI - NIE DOTYCZY..................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku i wnioskuję o przyznanie stypendium.
DYS, 20.07.2018 r.
…………………....................., ................. r
miejscowość, data

MARIA KOWALSKA
..........................................................

Podpis nauczyciela lub opiekuna
wypełniającego wniosek

-------------------

..................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Uwaga :




1)
2)
3)
4)

W przypadku Organizatora – znaczenie ma związek sportowy.
w przypadku sukcesów osiągniętych w grupie (bez imiennego wskazania) należy na odwrocie dyplomu
zamieścić potwierdzenie (szkoły/instytucji/stowarzyszenia, którego jest członkiem), że dana osoba
brała udział w turnieju/zawodach i osiągnęła wskazany sukces.
w przypadku braku określenia w nazwie konkursu lub na dyplomie etapu konkursu/zawodów należy
dołączyć regulamin/protokół konkursu z podaniem źródła jego dostępności - link do dodanej strony
internetowej – stwierdzający zasięg konkursu. Etap konkursu należy wpisać zgodnie z określeniem na
dyplomie /regulaminie /protokole (brak potwierdzenia wpisanych danych skutkuje wyłączeniem
osiągnięcia z oceny komisji)

skreślić niewłaściwe
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
etap: powiatowy, rejonowy, okręgowy, wojewódzki, międzywojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy

wszystkie wymienione osiągnięcia powinny być potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp., które należy załączyć do
wniosku – kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (osiągnięcia szkolne) lub osobę
upoważnioną (osiągnięcia poza szkolne) prezesa związku sportowego/stowarzyszenia/klubu sportowego.
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VII.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXXIX/360/2014 z dnia 14 marca 2014 r. Rady Gminy Niemce w sprawie ustalenia
zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce oraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą NR
XLI/388/2018 Rady gminy Niemce z dnia 25 kwietnia 2018 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce oraz akceptuję jego zapisy
2. Podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.880 ze
zm.) oraz przetwarzania danych osobowych identyfikacyjnych wraz z osiągnięciami w ramach Lokalnego
Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce oraz w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Gminy, zgoda obejmuje takie formy
publikacji jak: udostępnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły lub Gminy Niemce oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i Gminy Niemce.
4. Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) zostałem/am poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych i Inspektora
Ochrony Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; o odbiorcach moich danych, prawie do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; kryteriach ustalania okresu, przez który dane osobowe będą
przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, o nieprzekazywaniu moich danych do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowych.
DYS, 20.07.2018 r.
MARIA KOWALSKA
nie żyje
……………....................., ................. r
miejscowość, data

..........................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

UWAGA:
W przypadku sytuacji, gdy opiekę prawną nad niepełnoletnim dzieckiem ma tylko jedno z
rodziców należy zamieścić adnotację z podaniem przyczyny prawnej i podpisem osoby składającej
wyjaśnienie.!!!!

VIII.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

1. Decyzja Komisji Stypendialnej
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………
2. Podpisy członków Komisji Stypendialnej
Niemce, dn. ……………….…… r.
Przewodniczący Komisji: ……………………………………………………… - ……………………………
Członek Komisji: ................................................................ -..................................
Członek Komisji: ………………………………………………….....……- ………………………………..
Członek Komisji: ………………………………….....................…… - …………………………………
Wójt Gminy Niemce, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium sportowego postanowił:
przyznać / nie przyznać 1) stypendium sportowe w wysokości:
……..…..………….….… zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………………..………..…)
Niemce, dn. ……………….…… r.

................................................
Pieczęć i podpis Wójta Gminy

3

