
…………..……….………………..……….................. 
………………………………………..……….............. 
(dane wnioskodawcy) 

Nr tel. ………………………………………………..………. 
Numer rachunku bankowego Rodzica 

                          

 

 
W N I O S E K 

o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów  
na rok szkolny ........................../.......................... 

 
1. Imię i nazwisko ucznia: ....................................................................................................................... 

 

2. Adres zamieszkania: ....................................................................................................................................... 
 
3. Data urodzenia: .............................................................................................................................................. 
  
4. Nazwa i typ szkoły: ......................................................................................................................................... 
 
5. Klasa:  ............................................................................................................................................................. 
 
6. Średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskana w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym .........../.............. 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):  .............................................................................................. 
 
7. Osiągnięcia ucznia szkoły podstawowej w roku szkolnym ....../..... w: konkursach lub olimpiadach  
co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty oraz zawodach sportowych 
co najmniej na szczeblu wojewódzkim, potwierdzone dokumentami załączonymi do wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................                                                     ......................................... ... 
(data)                                                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 
 
8. Zgoda rodzica ucznia wskazanego we wniosku* 
*uzupełnić  w przypadku składania wniosku o stypendium przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza 

 
Wyrażam zgodę na złożenie wniosku o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów 
przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń .................................................... . 

.......................................................................... 
                                                                                                                          (data i czytelny podpis rodzica)



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
przy składaniu wniosku o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice. 

 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Wójt Gminy Sieroszewice z siedzibą, 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65. 
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail:  ido@sieroszewice.pl. 
 
Pani/Pana oraz syna/córki dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium 
złożonego zgodnie z Uchwałą Nr XXII/210/2021Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych 
warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora. 
Pani/Pana oraz syna/córki dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
 
Pani/Pana oraz syna/córki dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie 
przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

mailto:ido@sieroszewice.pl

