
Zarządzenie Nr 0152.115.2020 

Wójta Gminy Słubice 

z dnia 21 października 2020 roku 

w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym 

Wójta Gminy Słubice. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. z 2020 r. Dz.U. poz. 713) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr X V I I . 129.2020 

Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 w sprawie utworzenia Lokalnego Programu 

Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9909 z dnia 30 września 

2020 r.) postanawiam co następuje: 

n 
Ustalam wzór wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym Wójta Gminy 

Słubice, zgodnie z załącznikiem od niniejszego Zarządzenia. 

r 
Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię Dyrektorów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Słubice. 

Traci moc Zarządzenie Nr 0152/19/2008 Wójta Gminy Słubice z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie: 

ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym Wójta Gminy 

Słubice. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

mgr M łowski 



Załącznik do Zarządzenia 

Nr 0152.115.2020 Wójta Gminy Słubice 

z dnia 21 października 2020 roku 

WNIOSEK 

przyznanie stypendium 

o charakterze motywacyjnym Wójta Gminy Słubice 

pieczęć szkoły 

I . Dane dotyczące szkoły 

1. Nazwa szkoły 

miejscowość, data 

2. Adres 

3. Imię i nazwisko dyrektora 

I I . Dane dotyczące ucznia 

1. Imię i nazwisko 

2. P E S E L 

3. Adres 

4. Klasa 

5. Imię i nazwisko ojca .. 

6. Imię i nazwisko matki 

I I I . Informacja(e) o spełnieniu kryteriów 

1. Średnia ocen osiągniętych wyników w nauce na koniec semestru 

2. Sukces indywidualny osiągnięty w zawodach sportowych na szczeblu 

wojewódzkim 

(opis sukcesu) 

3. Uzyskana przez ucznia ocena z zachowania 



IV. Czy uczeń otrzymuje stypendium motywacyjne z innego źródła? * 

1. TAK/NIE (proszę wymienić jakie) J 

V. Opinia statuowanych organów szkoły, jeżeli Dyrektor o nią wystąpił 

V I . 

Ja... 

zam. 

/imię i nazwisko rodzica/ 

/adres/ 

Nr P E S E L 

motywacyjnego dla ucznia/uczennicy. 

na podany niżej numer rachunku bankowego: 

wnoszę o przekazanie stypendium 

/imię i nazwisko/ 

miejscowość, data 

miejscowość, data 

* - niewłaściwe skreślić 

podpis rodzica 

podpis dyrektora 

Sprawdzono pod względem formalnym. 

Uczeń 

do uzyskania stypendium za semestr roku szkolnego 

w wysokości 

Słownie: 

Słubice, dnia 

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej 

spełnia warunki 

mgr Ja/m Kozłowski 



Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice, ul. Płocka 32. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

ugslubice@plocman.pl lub pisemnie na adres: ul. Płocka 32, 09-533 Słubice. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do 

stypendium motywacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 

o systemie oświaty. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowana przepisów dotyczących archiwizowania danych 

obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1. dostępu do swoich danych osobowych; 

2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3. żądania usunięcia danych, gdy: 

a. dane są już niezbędne do celów, dla których zostały zebt]ane; 

b. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy: 

a. osoby te kwestionują prawidłowość danych; 

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 

c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

mailto:ugslubice@plocman.pl

