
_________________________ 

          Pieczęć szkoły 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE UCZNIOWI KLASY V – VI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY II i III GIMNAZJUM  

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA ŁODZI W RAMACH MIEJSKIEGO 

SYSTEMU WSPIERANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH „MIA100 ZDOLNYCH”   

(wniosek powinien być wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany)  

 

Łódź, dnia ………………………… 

 

I. Dane ucznia: 

 

1)    Imię i nazwisko: ……………………………………………..……..................................... 

  

 Adres zamieszkania:  

 

 kod pocztowy ………………… miejscowość ………………………………….………… 

 

 ulica …………………………………. …………..nr domu ……........................................ 

 

 nr mieszkania ………………. telefon  ……………………………………………….…… 

 

 Adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania):  

 

 kod pocztowy …………………… miejscowość …………................................................. 

 

 ulica …………………………………. …………..nr domu ……........................................ 

 

 nr mieszkania ………………. telefon  ……………………………………………….…… 

 

2) Imiona i nazwiska rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych: 

 

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

 

II. Dane dotyczące przesłanek otrzymania stypendium: 

 

3)  Klasa do której uczeń uczęszcza………………………………………………………..… 

 

4) Informacja dotycząca zajętych miejsc w konkursach interdyscyplinarnych, 

przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych 

lub zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na poziomie 

wojewódzkim (nazwy konkursów, daty i zajęte miejsca): 

 

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

 

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

 

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

 

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



 

5) Rekomendacja rady pedagogicznej potwierdzająca rozwijanie zdolności ucznia 

(maksymalnie 500 znaków bez spacji): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

 

 

………………………………………… 

       Podpis dyrektora szkoły 

 

Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia procedury przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta 

Łodzi w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”. Składający 

wniosek  ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich 

poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z § 4 zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi 

w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, stanowiących załącznik 

do uchwały Nr XC/1866/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów 

uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2882). 

 

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

z późn. zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Prezydent  Miasta Łodzi z siedzibą 

w Łodzi ul. Piotrkowska 104. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach 

Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, stanowiących załącznik do uchwały  

Nr XC/1866/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 

Zdolnych” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2882). 

 

 

………………………………………….. 

      Podpis rodzica (opiekuna prawnego  

 

 

 

 


