Wypełnia pracownik Oddziału Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Stwierdzenie kompletności wniosku:

Data wpływu
Nr sprawy

ED-S.4463.
…………………………

Nr
ewidencyjny

Data i podpis

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO MIASTA
RZESZOWA PN. „PRIMUS INTER PARES”

Primus

Mistrz

Młody inżynier

Artysta

Zdolny uczeń

(Należy zaznaczyć jedną pożądaną formę stypendium stawiając odpowiednio znak X)
Do wniosku należy dołączyć, w przypadku ubiegania się o Stypendium:
 Primus - załącznik Nr 1,
 Mistrz - załącznik Nr 2,
 Młody inżynier – załącznik Nr 3,
 Artysta – załącznik Nr 4,
 Zdolny uczeń – załącznik Nr 5.
oraz dokumenty wynikające z zapisów Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr VI/109/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares dla danej formy stypendium.

CZĘŚĆ 1 WNIOSKU: WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY
I. Dane osobowe ucznia
Imię
Nazwisko
Data (dd-mm-rrrr)
i miejsce
urodzenia

-

…………………………………………………………

PESEL
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
II. Informacja o szkole

Nazwa szkoły

Typ szkoły1
Rok szkolny
Klasa
1

Pieczęć szkoły

Np. szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła artystyczna
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III. Data pozytywnej opinii rady pedagogicznej
IV. Data klasyfikacji rocznej
V. Oświadczenie Wnioskodawcy
Wnioskuję o przyznanie Stypendium dla ww. ucznia, oraz potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych w Części 1 wniosku.

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

……………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

POUCZENIE:
W ramach Programu w danym roku szkolnym można składać wnioski o jedną z form stypendiów oraz jednocześnie
o Stypendium Primus.
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa
o zaistnieniu zdarzenia powodującego utratę prawa do otrzymywania stypendium np.:
1) zaprzestania przez ucznia uczęszczania do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył obowiązujące normy zachowania.
Wnioski o przyznanie stypendiów kompletne oraz spełniające wymogi formalne należy składać w Oddziale Stypendiów
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
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