
ZARZ~DZENIE Nr 48.lA NIIII20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~ ~i.e.tyfc.c.c:a. 2020 r. 

w sprawie okreslenia wzorow wnioskow 0 przyznanie stypendiow Prezydenta Miasta 
Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniow uzdolnionych 

"MialOO Zdolnych". 

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 4 ust. 3 zasad 
przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania 
uczni6w uzdolnionych "Mial00 Zdolnych", stanowi,!cych zal'!cznik do uchwaly 
Nr XC/1866114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania 
uczni6w uzdolnionych "Mial00 Zdolnych" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2882), zmienionej 
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XXXII/842/16 z dnia 6 lipca 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3501), Nr LXXIII1886118 z dnia 14 czerwca 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3376), Nr VII/241119 z dnia 27 marca 2019 r. 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2276) i Nr XXVII/911/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. 

(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4006) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wz6r wniosku 0 przyznanie uczniowi klasy IV - VIII szkoly podstawowej 
stypendium Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w 
uzdolnionych "Mial00 Zdolnych", stanowi zal'!cznik Nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wz6r wniosku 0 przyznanie uczniowi szkoly ponadpodstawowej stypendium 
Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miej skiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych 
"Mia 1 00 Zdolnych", stanowi zal'!cznik Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 3. Wypelnione wnioski, 0 kt6rych mowa w § 1 i § 2, wraz z kopiami dokument6w 
poswiadczonymi za zgodnosc z oryginalem, potwierdzaj,!cymi spelnienie odpowiednich 
warunk6w ubiegania siy 0 stypendium skladaj,! dyrektorzy szk61 w Wydziale Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarz'!dzenie Nr 9061/VIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 lipca 
2018 r. w sprawie okreslenia wzor6w wniosk6w 0 przyznanie stypendi6w Prezydenta Miasta 
Lodzi w ramach Miej skiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych "Mia 100 Zdolnych". 



Piecz~e szkoly 

Zaht-cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr ~ ~.tA NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ ~~e'l"'F~ 2020 r. 

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE UCZNIOWI KLASY IV - VIII SZKOLY 
PODST A WOWEJ STYPENDIUM PREZYDENT A MIAST A LODZI W RAMACH 

MIEJSKIEGO SYSTEMU WSPIERANIA UCZNIOW UZDOLNIONYCH 
"MIAIOO ZDOLNYCH" 

(wniosek powinien bye wypelniony komputerowo, wydrukowany i podpisany) 

L6dz, dnia ............................. . 

I. Dane ucznia: 

1) Imit; i nazwisko: 

Data urodzenia ...... .............................................................. . 

Adres zamieszkania: 
kod pocztowy ..................... miej scowosc ................................................... . 
ulica ...................................................................................................... . 
nr domu .............................................. nr mieszkania .................. . 

Adres do korespondencji (0 ile jest inny nit adres zamieszkania): 
kod pocztowy ..................... miej scowosc ................................................... . 
ulica ..................................................................................................... . 
nr domu .............................................. nr mieszkania .................. . 

Urzqd Skarbowy wlasciwy dla miejsca zamieszkania * 

2) Imiona i nazwiska rodzic6w lub innych przedstawicieli ustawowych: 

II. Dane dotycz1lce przeslanek otrzymania stypendium: 
3) Od 1 wrzesnia br. bt;dzie uczniem klasy ...... .......... . 
w (nazwa szkoly) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4) Informacja dotyczqca zajt;tych mle]SC w konkursach in terdyscyplinarnych, 
przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych 
lub zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na poziomie 
wojew6dzkim - nazwy konkurs6w, daty i zajt;te miejsca - w roku szkolnym poprzedzajqcym 
rok szkolny, na kt6ry stypendium mote zostac przyznane: 

• Do wykorzystania w przypadku przyznania stypendium 



Wyrazam zgody na udzial ...................................... (imiy i nazwisko ucznia) 
w procedurze przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miej skiego 
systemu wspierania uczni6w uzdolnionych "MialOO Zdolnych". 

(podpis rodzicalprzedstawiciela ustawowego niepelnoletniego ucznia) 

5) Rekomendacja rady pedagogicznej potwierdzajqca rozwijanie zdolnosci ucznia 
(maksymalnie 500 znak6w): 

Pieczyc i podpis dyrektora szkoly 



Piecz~e szkoly 

Za1'lcznik N r 2 
do zarz'ldzenia Nr 4 glA NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia '~~e~ft.4.~Q. 2020 r. 

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE UCZNIOWI SZKOL Y PONADPODSTA WOWEJ 
STYPENDIUM PREZYDENT A MIAST A LODZI W RAMACH MIEJSKIEGO 

SYSTEMU WSPIERANIA UCZNIOW UZDOLNIONYCH "MIAIOO ZDOLNYCH" 
(wniosek powinien bye wypelniony komputerowo, wydrukowany i podpisany) 

L6dz, dnia ............................. . 

I. Dane ucznia: 

1) Imif i nazwisko: 

Data urodzenia .. ................................................................ . 

Adres zamieszkania: 
kod pocztowy ..................... miej scowosc .................................................. . 
ulica .................................................................................................... . 
nr domu ............................................. nr mieszkania .................. . 

Adres do korespondencji (0 ilejest inny nit adres zamieszkania): 
kod pocztowy ........................ miej scowosc .......................................................... .. 
ulica ..................................................... . 
nr domu ............................................. nr mieszkania ...................... . 

Urzqd Skarbowy wlasciwy dla miejsca zamieszkania * 

2) Imiona i nazwiska rodzicow lub innych przedstawicieli ustawowych: 

II. Dane dotycz~ce przeslanek otrzymania stypendium: 
3) Od 1 wrzesnia br. bfdzie uczniem klasy .............. .. . 
W (nazwa szkoly) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4) Informacja dotyczqca zajftych miejsc w olimpiadach i turniejach 0 zasifgu 
ogolnopolskim lub mifdzynarodowym organizowanych na podstawie rozporzqdzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursow, turniejow i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) 
albo informacja dotyczqca zajftych miejsc w olimpiadach i turniejach 0 zasifgu 
ogolnopolskim lub mifdzynarodowym organizowanych na podstawie rozporzqdzen 
wlasciwych ministrow - nazwy olimpiad i turniejow, daty i zajfte miejsca - w roku 
szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium mote zostac przyznane: 

* Do wykorzystania w przypadku przyznania stypendium 



5) Informacja dotyczqca zajftych miejsc w konkursach artystycznych 0 zasifgu 
ogolnopolskim lub mifdzynarodowym lub turniejach albo olimpiadach artystycznych 
o zasifgu ogolnopolskim - nazwy konkursow, turniejow, olimpiad, daty i zajfte miejsca -
w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium mote zostac przyznane: 

6) Informacja dotyczqca zajftych miejsc w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej 
o zasifgu ogolnopolskim lub mifdzynarodowym - nazwy zawodow, daty i zajfte miejsca -
w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium mote zostac przyznane: 

Wyrazam zgody na udzial ...................................... (imiy i nazwisko ucznia) 
w procedurze przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego 
systemu wspierania uczni6w uzdolnionych "Mial 00 Zdolnych" . 

.............................................................................................. 
(podpis rodzicalprzedstawiciela ustawowego niepelnoletniego ucznia 

lub pelnoletniego ucznia) 



7) Rekomendacja rady pedagogicznej potwierdzajqca rozwijanie zdolnosci ucznia 
(maksymalnie 500 znakow): 

Pieczyc i podpis dyrektora szkoly 


