
 

Załącznik do Regulaminu przyznawania przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego 

stypendium dla uzdolnionych uczniów 
 

WNIOSEK
 

o przyznanie przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium  

dla uzdolnionych uczniów 
 

 

za rok szkolny ……………… / ……………… 
 

I. DANE O WNIOSKODAWCY  

Wnioskodawca* 

 dyrektor szkoły 

 rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia 

 pełnoletni uczeń 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Adres 

 

 
 

Telefon  

 

II. INFORMACJA O UCZNIU 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL  

Urząd Skarbowy 

(nazwa i adres) 

 

 

 

 

Miejsce zamieszkania* 
 miasto Tarnów 

 poza miastem Tarnowem 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

Telefon  

Nr rachunku bankowego  

Właściciel rachunku 

bankowego 
 

Nazwa banku  
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III. INFORMACJA O SZKOLE – WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY 

(dane za rok szkolny, którego dotyczy wniosek) 

Nazwa szkoły 

 

 

 

Siedziba szkoły* 
 miasto Tarnów 

 poza miastem Tarnowem 

Typ szkoły* 

 szkoła podstawowa 

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 

Rodzaj szkoły* 
 szkoła publiczna 

 szkoła niepubliczna 

Organ prowadzący 

szkołę* 

 Gmina Miasta Tarnowa 

 inny organ 

Adres szkoły 

 

 

 

Telefon  

Klasa  

Średnia ocen  

Ocena z zachowania  

 

 

 

…………………………………………...……….….……     ……………………………………………….………………. 
                    (miejscowość, data)          (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

IV. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA 

Rodzaj osiągnięć* 
 wybitne osiągnięcia indywidualne 

 wybitne osiągnięcia zespołowe 

 wybitne osiągnięcia naukowe 

 wybitne osiągnięcia artystyczne 

 wybitne osiągnięcia sportowe 
 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju/zawodów: ………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot/dyscyplina: ………………………………………………………………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………............................................................... .... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………..…... 
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Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju/zawodów: ………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot/dyscyplina: ………………………………………………………………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………............................................................... .... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

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

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju/zawodów: ………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot/dyscyplina: ………………………………………………………………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………............................................................... .... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

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

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju/zawodów: ………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot/dyscyplina: ………………………………………………………………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………............................................................... .... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

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

 

 

 

 

…………………………………………...……….….……     ……………………………………………….………………. 
                    (miejscowość, data)               (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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V. OPINIA OPIEKUNA/TRENERA ZESPOŁU 

(dotyczy wybitnych osiągnięć zespołowych ) 
Imię i nazwisko 

opiekuna/trenera zespołu 
 

Funkcja/stanowisko  

Nazwa zespołu/klubu  

Adres  

Telefon  

Imię i nazwisko ucznia 

wskazanego do stypendium 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
  ………………………………………….……                              …………………………………………………………..……………… 
                   (miejscowość, data)                                                                          (podpis i pieczęć opiekuna lub trenera zespołu) 

 

Id: 1A181FCD-B26E-4E4C-9264-568BDD662F69. Podpisany Strona 4



 

 

VI. OŚWIADCZENIA  

(rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego ucznia/pełnoletniego ucznia) 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa 

jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznawaniem stypendiów 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). 

 

3. W przypadku otrzymania stypendium, wyrażam zgodę na publikację tego faktu w środkach masowego 

przekazu. 

 

 

 

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

                   (miejscowość, data)                                    (podpis rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego ucznia /pełnoletniego ucznia) 

 

 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

* właściwe zaznaczyć 
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