
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/16
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.

 ............................                                          ...............................          ..............................
  (numer wniosku)                                      (data złożenia wniosku)   (podpis przyjmującego) 

                                                                                          .................................................... 
                                                                                                   (miejscowość, data) 

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIÓW*

(wypełnia wnioskodawca)

1. .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko ucznia) 

2. .................................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon 
kontaktowy) 

3. ..................................................................................................................................................
(adres e-mail)

4.................................................................................................................................................... 
(data i miejsce urodzenia) 

5. .................................................................................................................................................. 
(imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów) 

6. .................................................................................................................................................. 
(nazwa i adres szkoły, klasa) 

7. .................................................................................................................................................. 
(aktualny rok nauki w szkole) 

8. Wyniki w nauce w poprzednim semestrze: 
średnia ocen : ............. 

9. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w poprzednim semestrze na 
szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym:
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

10. Inne osiągnięcia w poprzednim semestrze ( za wyjątkiem osiągnięć w konkursach 

przedmiotowych): 

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

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

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

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

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

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

      (podpis wychowawcy klasy)             (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

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

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

11. Opinia Rady Pedagogicznej

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

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

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

          (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

          

12. Oświadczenie o danych osobowych. 

Objaśnienia : 

* proszę wypełnić pismem drukowanym 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/168/16

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2016 r.

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

                                                                                                           (miejscowość, data) 

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

           (imię i nazwisko) 

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

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

                   (adres) 

                                                      O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Głogowie    

z siedzibą przy ul. Rynek 10 w Głogowie, aktualnie i w przyszłości, moich danych 

osobowych zawartych w administrowanym przez Urząd Miejski w Głogowie zbiorze danych 

osobowych dla celów prowadzonej przez Urząd działalności statutowej. Jednocześnie 

potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach,                      

a w szczególności o możliwości wglądu do moich danych osobowych i możliwości ich 

poprawiania, a także o adresie siedziby i pełnej nazwie Urzędu oraz o celu zbierania danych. 

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

(podpis pełnoletniego kandydata na stypendystę lub rodziców / prawnych opiekunów)
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