Príloha č. 1 k VZN ../2017
o poskytovaní
sociálneho
štipendia z rozpočtu mesta Gbely

Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia

1. INFORMÁCIE O ŽIAKOVI
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého bydliska žiadateľa:
Ulica, číslo domu:
PSČ, mesto:

2. INFORMÁCIE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ŽIAKA1)
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého bydliska žiadateľa:
Ulica, číslo domu:
PSČ, mesto:
1) Vyplní

sa v prípade, ak žiak nie je plnoletý a podáva žiadosť so súhlasom zákonného zástupcu.
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3. INFORMÁCIE O ŠKOLE, na ktorej žiadateľ študuje
Názov školy:
Štatutárny zástupca školy:
Adresa školy:

4. Študijné výsledky žiadateľa
Rok: .................................

Študijný priemer:

Rok: ...................................

Študijný priemer

5. Výsledky mimoškolskej odbornej činnosti (rozpísať)

Riaditeľstvo školy týmto potvrdzuje, že vyššie uvedené študijné výsledky študenta ako aj
výsledky mimoškolskej odbornej činnosti sú pravdivé.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu školy
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6. POŽADOVANÁ VÝŠKA sociálneho štipendia
v eur/ mesiac 2)

7. ÚČEL POUŽITIA sociálneho štipendia - rozpísať

(napr. nákup materiálu, pomôcok, cestovné na študijné a výskumné cesty, tlačové a vydavateľské potreby a pod.)
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10. ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA /

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dolu podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca ...................……….............................., narodený
dňa ....................... v ...............................……...... čestne prehlasujem, že:
· všetky informácie uvedené v žiadosti o sociálne štipendium sú pravdivé,
· všetky údaje obsiahnuté v prílohách k žiadosti o štipendium sú zhodné s údajmi uvedenými
v žiadosti o sociálne štipendium.
V prípade, že mi budú priznané finančné prostriedky, budem dodržiavať ustanovenia
všeobecne záväzného predpisu o poskytovaní sociálneho štipendia a som si vedomý/vedomá
možných sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.
Čestné prehlasujem, že som nebol k dnešnému dňu právoplatne odsúdený za trestný čin alebo
uznaný vinným za priestupok.
Ďalej čestne prehlasujem, že ku dňu podania tejto žiadosti mám ja ako žiadateľ, a rovnako
aj môj zákonný zástupca, vysporiadané všetky záväzky voči mestu Gbely.
V súlade so zákonom ochrane osobných údajov týmto zároveň dávam súhlas na spracovanie
vyššie uvedených osobných údajov pre potreby mesta Gbely za účelom evidencie žiadosti po
dobu piatich rokov.
Dátum: ...........................................................................
Podpis žiadateľa: ............................................................
Podpis zákonného zástupcu: ..........................................

Prílohy:
1. Fotokópia identifikačného dokladu (občiansky preukaz alebo rodný list).
2. Referenčný list (odborné odporúčanie) školy, školského zariadenia alebo inej organizácie
s činnosťou zameranou na výchovu a vzdelávanie vedomostného, umeleckého alebo športového
zamerania. (nie je podmienkou)
3. Potvrdenie zamestnávateľa zákonného zástupcu, resp. rodiča žiadateľa o výške príjmu
4. Potvrdenie z úradu práce o poberaní dávok v hmotnej núdzi, alebo zo sociálnej poisťovne o poberaní
dávky v nezamestnanosti
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