
 

Załącznik nr 1 

do „Regulaminu przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe”  

z dnia 12 lutego 2019 r. 

 

Wniosek o przyznawanie stypendium dyrektora szkoły  

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 

 

Wnioskodawca: 

 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

2. Miejsce zamieszkania – adres do korespondencji (kod, miejscowość) ..................................................... 

…………………………..……….ul. ............................................................... nr domu .......................... 

3. Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………………………………… 

 

Wnoszę o przyznanie stypendium motywacyjnego  

za wyniki w nauce / za osiągnięcia sportowe* dla ucznia 

 

Dane dotyczące ucznia: 

 

1. Imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................ 

3. Miejsce zamieszkania (kod, miejscowość) ................................................................................................ 

ul. ......................................................................... nr domu ....................................................................... 

4. Klasa …………….......................................................................................................................... 

5. Średnia z ocen za ostatni semestr/rok szkolny* ................................................................................... 

6. Ocena z zachowania ................................................................................................................................ 

7. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium: ................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

............................................................     ..................................................... 
   (podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły)      (data i podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 



 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Uprzedzona/uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K., który brzmi: „§ 1. Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zmianami) oświadczam, że: 

a) powyższe dane są prawdziwe, 

b) zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji przyznania 
stypendium motywacyjnego przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Barkowie, zgodnie z art.6 ust.1 
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 

 

 

 

……………………………………………………. ………………………………………………… 

                     (miejscowość, data)    (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

https://uodo.gov.pl/pl/131/224
https://uodo.gov.pl/pl/131/224
https://uodo.gov.pl/pl/131/224

