
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego 

za rok szkolny ………… 

I. Dane wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………. tel. kont. …………………………… 

II. Dane osobowe ucznia: 

1) Nazwisko ………………………………………………………………. 

Imię (imiona) …………………………………………………………… 

2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….. 

3) Nr PESEL ………………………………………………………………. 

4) Adres zamieszkania …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

5) Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

………………………………………………………………………….. 

6) Nazwa  i adres szkoły ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

7) Klasa ……………………………………………………………………. 

 

III. Osiągnięcia ucznia do stypendium: 

1) Średnia ocen w roku szkolnym …………………… - …………………. 

2) Ocena z zachowania w roku szkolnym ……………… - ……………….. 

3) Szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia  

w roku szkolnym 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

A. Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim i wyższym: 

 

Nazwa Organizator Data Uzyskany wynik 

    

    

    

    

    

 

 

 



 

B. Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim:  

 

Nazwa Organizator Data Uzyskany wynik 

    

    

    

    

    

 

IV. Forma wypłaty stypendium: 

□ gotówka 

□ przelewem na konto bankowe o numerze: 

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

Właścicielem konta bankowego jest …………………………………………………………          

V. Załączniki uzasadniające wniosek (w tym potwierdzona kserokopia 

świadectwa): 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………… 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

………………………………………………. , dnia ………………………………………….. 

                            (miejscowość) 

 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 



Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który 
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem 
mail iod@drawsko.pl. 
Pełna treść informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych znajduje 
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : 
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=204804 

mailto:iod@drawsko.pl
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=204804

