Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/281/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie
stypendium miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły”

Dane ucznia
Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Adres zamieszkania
Numer telefonu kontaktowego

Nazwa Szkoły1 / Nazwa klubu sportowego
Klasa
Imię i nazwisko wychowawcy /trenera sportowego2

Data urodzenia ucznia

Ocena z zachowania ucznia
Potwierdzenie spełnienia w roku szkolnym ……….../……….. kryterium określonego w Regulaminie przyznawania
stypendiów Miasta Tychy „Tyskie Orły” w

Osiągnięcia naukowe lub artystyczne ucznia1

Data
l.p.

konkursu /
olimpiady /
festiwalu

Zajęte miejsce

§3, ust. 1 pkt.1

Wypełnia

Szczebel Konkursu / Olimpiady / Festiwalu

Rodzaj konkursu / olimpiady / festiwalu
Proszę wpisać dokładną nazwę i organizatora
konkursu / olimpiady;
Jeżeli konkurs / olimpiada miała dwa etapy proszę
o umieszczenie informacji

(zaznaczyć rodzaj osiągnięcia: laureat/finalista,
wyróżnienie)

wojewódzki

ogólnopolski

międzynarodowy

komisja
stypendialna

Liczba
punktów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
...

§3, ust. 1 pkt. 2

Osiągnięcia ucznia w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności1

Liczba
punktów

§3, ust. 3 pkt. 3

Średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów1:

Liczba
punktów

1.
Przedmiot
Ocena
2.
Przedmiot
Ocena
3.
Przedmiot
Ocena
Średnia ocen z trzech wymienionych przedmiotów1
Nie dotyczy wniosków składanych przez klub sportowy
Niepotrzebne skreślić

2
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Opinia Rady Pedagogicznej1
Rada Pedagogiczna szkoły
na posiedzeniu w dniu …………………..
pozytywnie / negatywnie2 zaopiniowała zgłoszenie ucznia do stypendium Miasta Tychy pod nazwą „TYSKIE
ORŁY”.

Tychy, dn. ………………………………………

………………………………………………………..
Podpis protokolanta Rady Pedagogicznej szkoły

Osiągnięcia sportowe3 ucznia
Wypełnia
komisja
stypendialna

Kadra Polski

Międzywojewódzki
e Mistrzostwa
Młodzików

Mistrzostwa Polski
Juniorów
Młodszych

Proszę wpisać dokładną nazwę zawodów

Mistrzostwa Polski
Juniorów

l.p.

olimpiady/
zawodów/
konkursu /
rozgrywek
sportowych

Rodzaj
olimpiady/zawodów/konkursu/rozgrywek
Mistrzostwa
Europy

Data

Proszę zaznaczyć zajęte miejsce
/kwalifikacja do etapu ….
lub wyróżnienie
Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski

§3, ust. 2

Liczba
punktów

1.
2.
3.
4.
5.
…
Opinia wychowawcy1 / trenera

Bariery stanowiące przeszkodę w rozwijaniu szczególnych zdolności ucznia (proszę uzupełnić jeżeli występują bariery
stanowiące przeszkodę w rozwijaniu szczególnych zdolności ucznia):

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie przyznawania stypendiów Miasta Tychy „TYSKIE ORŁY”
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendium miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły” i wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach z siedzibą w Tychach, przy al. Piłsudskiego 12, moich danych osobowych 2 / danych osobowych moich i dziecka2,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.),
dla potrzeb procesu przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą „Tyskie Orły”.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do treści moich danych osobowych2 / danych osobowych moich i dziecka2 oraz
o możliwości ich poprawiania.
Tychy, dnia ……………………….………
(Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia

data i pieczątka szkoły / stowarzyszenia / klubu sportowego

podpis i pieczątka imienna dyrektora szkoły /
przedstawiciela stowarzyszenia / klubu sportowego

Załączniki (proszę wyszczególnić załączone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia:
1.
2.
3.
…
Nie dotyczy wniosków składanych przez klub sportowy
Niepotrzebne skreślić
3
Nie dotyczy wniosków składanych przez dyrektora szkoły
2

