Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/205/14
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014r.

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Chojnowa
1. Wnioskodawca - dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń. *
Imię i nazwisko…………………………….……………............……
Adres zamieszkania..............................................................................Nr telefonu……………..
2. Na podstawie uchwały Nr…………… Rady Miejskiej Chojnowa z dnia ………..........…. wnoszę
o przyznanie stypendium:
- naukowego za wyniki w nauce
- naukowego za osiągnięcia w nauce
- artystycznego*
3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:
Imię i nazwisko …………………………..……..............……..………………………………..
Adres zamieszkania ……………………….........…..…………….…………….………………
Szkoła i klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym ……………/…….……
…………………………………………………………………..................……………………
4. Kandydat ubiegający się o stypendium naukowe za wyniki w nauce uzyskał w roku
szkolnym………/……… na świadectwie szkolnym średnią ocen ……………..
5. Kandydat ubiegający się o stypendium naukowe za osiągnięcia w nauce w roku
szkolnym………/……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(opisać osiągnięcia w nauce)

6. Kandydat ubiegający się o stypendium artystyczne w roku szkolnym ……………/………
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
(opisać osiągnięcia artystyczne)

7. Przyznane stypendium proszę przekazać na rachunek bankowy …………………………………
………...............…..…………………………………….....................................................................
(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku)
lub wypłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie*, po okazaniu dowodu osobistego
do rąk ……………….........……………… (imię i nazwisko, rodzica lub opiekuna prawnego bądź
pełnoletniego ucznia)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.
926) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla potrzeb udzielania
stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z § 9 Zasad udzielania stypendiów Burmistrza
Miasta Chojnowa.

…………………………
(miejscowość, data)

………………………...........
(podpis osoby wnioskującej)

Uwagi: Do wniosku należy dołączyć dokumenty (kserokopie) potwierdzające uzyskane osiągnięcia, zgodnie z § 7.2
Zasad tj.:
a) wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
lub pracownika przyjmującego wniosek, na podstawie okazanych oryginałów.
b) termin składania wniosków upływa po zakończeniu danego roku szkolnego dnia 10 lipca. Przedłużenie terminu może
nastąpić w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
*(właściwe podkreślić)

