Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”
Potwierdzenie zameldowania*

Stwierdzenie kompletności
wniosku*

Data wpływu*:

ED-S.4463.

Nr sprawy*:
……………………………

……………………………

Data i podpis

Data i podpis

Nr ewidencyjny
ucznia*:

UWAGI*

*wypełnia pracownik Oddziału Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA MŁODEGO INŻYNIERA
CZĘŚĆ A: INFORMACJA O SZKOLE (Wypełnia dyrektor szkoły)

Nazwa szkoły
Typ szkoły

Pieczęć szkoły

CZĘŚĆ B: DANE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM (Wypełnia dyrektor szkoły)
Nazwisko
Imię
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
Klasa

Rok szkolny

…………………. /…………………

Zawód/profil kształcenia
CZĘŚĆ C: KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM DLA MŁODEGO INŻYNIERA (Wypełnia dyrektor szkoły)
1. Informacja o ocenach uzyskanych przez ucznia w roku szkolnym
Ocena zachowania

.………….. / …….…….

Ocena

Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii/etyki
1)
Wybrane
przedmioty:

2)
3)

Średnia ocen z wybranych przedmiotów
2. Informacja o nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych

Ilość godz. …………………..

3. Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej

z dnia ……………………………

Wnioskuję o przyznanie Stypendium dla młodego inżyniera dla ww. ucznia.

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

4. Oświadczenie wnioskodawcy
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

................................................................
Miejscowość i data

...............................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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CZĘŚĆ D: DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU (Wypełnia uczeń pełnoletni lub rodzic / opiekun prawny ucznia
niepełnoletniego)
1. Adres zameldowania ucznia na pobyt stały
Miejscowość
Kod pocztowy

-

Poczta

-

Poczta

Ulica
Nr domu
Nr lokalu

2. Adres zamieszkania ucznia
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Gmina
Powiat
Województwo
3. Adres do korespondencji oraz dane do kontaktu ucznia pełnoletniego lub rodzica /opiekuna prawnego ucznia
niepełnoletniego
Nazwisko i imię
Miejscowość
Kod pocztowy

-

Poczta

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Nr telefonu kontaktowego
Adres email

4. Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie Stypendium dla młodego inżyniera
Nazwisko i imię właściciela
rachunku bankowego

Nr rachunku bankowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym w celu
wypłaty Stypendium dla młodego inżyniera.

……………..………………………………

..……………………………………………………

Miejscowość, data

Podpis właściciela rachunku bankowego
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CZĘŚĆ E: OŚWIADCZENIA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO LUB RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
NIEPEŁNOLETNIEGO
Oświadczenie
Oświadczam, że:


zapoznałam/em się z zasadami realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Młody inżynier”
i akceptuję warunki określone w Programie,



zawarte we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,



wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania
Stypendium dla młodego inżyniera oraz na cele związane z jego realizacją przez Urząd Miasta Rzeszowa.

……………..………………………………

….……………..……………………………………………………

Miejscowość, data

Podpis ucznia pełnoletniego
lub rodzica / opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
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