
ZARZ^DZENIE NR 26/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 21 maja 2014 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie Stypendium Wojta 
przyznawanego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i mtodziezy" w Gminie Zakrzewo 

Na podstawie § 7 Uchwaty Nr XXIX/188/2014 Rady Gminy Zakrzewo 
z dnia 21 marca 2014 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego 
z 2014 r., poz. 1295), zarz^dzam, co nast^puje: 

§ 1. Okreslam wzor wniosku o przyznanie Stypendium Wojta 
przyznawanego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i mtodziezy" w Gminie Zakrzewo, stanowiacy zalacznik do 
niniejszego zarzadzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzadzenia powierza siq Dyrektorom szkot 
funkcjonujacych na terenie Gminy Zakrzewo oraz Kierownikowi Zespohi Obshigi 
Szkol w Zakrzewie. 

§ 3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zaiqcznik do Zarzqdzenia Nr26/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 21 maja 2014 r. 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WOJTA 

w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mtodziezy" 
w Gminie Zakrzewo 

I. WNIOSKODAWCA: 

II. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM (ucz.klasyVlub VI szkotypodstawowej;ucz. gimnazjum): 

Imiê  i nazwisko 

PESEL 

Imiq ojca Imiê  matki 

Miejsce zamieszkania 

Nazwa i adres szkofy, do ktorej kandydat ucz^szcza: 

Klasa 

III. OSI^GNI^CIA KANDYDATA (kandydat do Stypendium Wojta winien spelnic warunek 
okreslony w pkt 1 i minimum jeden z warunkow okreslonych w pkt od 2 do 4): 

1) Ocena z zachowania (co najmniej bardzo dobra) 

2) Srednia ocen za rok szkolny (co najmniej 5,20): 

7 
(slownie: ] 

3) Srednia ocen z trzech lat nauki w gimnazjum (dotyczy kandydata do tytutu „Prymusa 

Gimnazjum" tj. ucznia, ktory uzyskat najwyzszq sredniq ocen przez cafy okres pobierania 

nauki w gimnazjum): 

7 
(stownie: 

) 

*/podac sredniq ocen w zaokrqgleniu do dwoch miejsc po przecinku z zastosowaniem regut matematycznych 



4) Szczegolne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy potwierdzone uzyskaniem 
tytuhi laureata w konkursie kuratoryjnym z danego przedmiotu, skutkujacym zwolnieniem ze 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i uzyskaniem oceny celuj^cej: 

Tytutlaureata 
konkursu 

z przedmiotu: 

Organizator Ocena z danego 
przedmiotu 

Uwagi 

IV. DODATKOWE OSI4GNIE.CIA KANDYDATA: 

1) Uzyskanie najwyzszego w klasie wyniku sprawdzianu lub egzaminu zewn^trznego: 

2) Uzyskanie wysokich lokat konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych lub 
indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu wojewodzkim (i wyzszym): 

Nazwa konkursu, 
olimpiady, zawodow 

Organizator Szczebel konkursu, 
olimpiady, 
zawodow 

Uzyskana 
lokata 

Uwagi 

3] Zaangazowanie w zycie spoleczne szkofy i srodowiska: 

V. POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOfcY 

Niniejszym potwierdzam prawdziwosc danych dotyczqcych uzyskanej sredniej ocen oraz oceny 
z zachowania kandydata do Stypendium Wojta. 

Kandydatura do Stypendium Wojta zostala pozytywnie zaopiniowana przez Radê  Pedagogiczn^ 
na posiedzeniu w dniu 

(data) (podpis i pieczec dyrektora szkofy) 
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VI. WYKAZ ZAfcACZNIKOW POTWIERDZAJ^CYCH OSUVGNÎ CIA 

(kserokopie dyplomow, zaswiadczen o uzyskanym w konkursie/olimpiadzie tytule laureata lub uzyskanym 
miejscu itp., potwierdzona za zgodnosc z oryginaiem przez dyrektora szkofy]. 

1] 
2) 

3) 
VII. OSWIADCZENIA: 

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 271 § 3 Kodeksu karnego, oswiadczam, ze 
wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku s^ zgodne ze stanem rzeczywistym. 

(miejscowosc, data) (pieczec i podpis Wnioskodawcy) 

Oswiadczam, ze wyrazam zgode^ na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Urzad Gminy 
w Zakrzewie i Zespot Obstugi Szkol w Zakrzewie w celach zwiazanych z przyznaniem i wyplatq 
Stypendium Wojta. Oswiadczam, ze zostalem poinformowany o przyslugujqcym mi prawie wgl^du do 
danych osobowych kandydata i ich poprawiania. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna 
niepetnoletniego kandydata) 

Wyrazam zgode^ na podanie do publicznej wiadomosci faktu przyznania Stypendium Wojta mojemu 
synowi/mojej corce. 

(miejscowosc, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna 
niepetnoletniego kandydata) 

VII. ADNOTACJE WOJTA GMINY: 

Po rozpatrzeniu wniosku w dniu Wojt Gminy Zakrzewo podjal decyzjej o: 

1) przyznaniu stypendium w wysokosci: zl . stownie zt.: 

2] odmowie przyznania stypendium z powodu: 

Zakrzewo, dn, 
(pieczec imienna i podpis Wojta Gminy Zakrzewo) 


