
 

                   Załącznik Nr 1  

do Regulaminu  
Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś 

 

W N I O S E K  
 o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego, sportowego* 

 
w ramach programu „Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś”.  

 

Wypełnia osoba występująca z wnioskiem: 

 

1. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                       imię i nazwisko ucznia 

 

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

                                                                                     data urodzenia i PESEL 

 

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

                                                                             imiona i nazwiska rodziców 

 

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

Numer  konta bankowego do przekazania stypendium 

2. Adres zamieszkania ucznia: 

 

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

                                                                                          ulica – nr domu 

 

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

                                                 kod pocztowy – poczta – miejscowość 

 

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

                                                                          powiat – województwo –  nr telefonu 



3. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym ….…../……... 

 

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

                                                                                         nazwa szkoły 

 

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

                                                                               adres szkoły – nr telefonu 

 

4. Uzasadnienie wniosku, opis uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych: 

 

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

 

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

 

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

 

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

                                                                     

 

5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcia i zamieszkanie 

ucznia: 

 

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

 

2) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

3) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

                  (miejscowość i data)                                                        (podpis Wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 



                                                            Załącznik Nr 2  

do Regulaminu  
Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś 

 

 

      ................................................, dnia............................. 

(miejscowość) 

 

Zaświadczenie 

 

Zaświadcza się, że uczeń ............................................................................................... (imię i nazwisko) 

uczęszczający w roku szkolnym ............................do klasy .................... Szkoły ....................................... 

............................................................................................................................. (nazwa szkoły) uzyskał: 

 

1. średnią ocen w klasyfikacji rocznej : ......................................... 

2. średnią ocen z przedmiotów język polski, matematyka, przyroda, biologia, geografia, historia, 

język obcy, informatyka (dotyczy klas od IV do VI): ............................................... 

3. średnią ocen z przedmiotów język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, 

historia, języki obce, informatyka (dotyczy klas od VII do VIII): ............................................. 

4. ocenę z zachowania: ....................................................... 

 

 

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

/podpis Dyrektora/ 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu  
Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś 

 
………………………………………………………    ................................................, dnia........................ 
 
               (imię i nazwisko)       (miejscowość)  
 
 
……………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………… 

(miejsce zamieszkania) 
 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że prowadzę: 

1. działalność gospodarczą pod firmą: ................................................................ 

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

.............................................................,NIP:............................................................REGON.........

................................................* 

2. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub prowadzę gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym lub prowadzę działy specjalne produkcji rolnej i jestem                    

zameldowana/-y w Gminie Wielka Wieś na pobyt stały co najmniej w okresie od dnia 31 

grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o stypendium w ramach „Lokalnego 

Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Wielka Wieś” dla mojego dziecka aż do dnia złożenia wniosku.* 

 

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

        (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 


