Numer wniosku i data wpłynięcia

FORMULARZ WNIOSKU STYPENDIALNEGO
Dane ucznia:
1. Imię i nazwisko:

2. Data i miejsce urodzenia:
-

-

3. Adres zameldowania:
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat
4. Adres do korespondencji, jeśli inny niż zameldowania:
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat
5. Dane kontaktowe:
Telefon
E-mail
Strona www
6. Numer konta bankowego (jeśli uczeń posiada):
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Dane dotyczące nauki:
1. Średnia ocen na świadectwie kończącym rok szkolny 2015/2016

2. Szkoła w roku szkolnym 2016/2017:
Nazwa
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Powiat

Klasa (w roku szkolnym 2016/17)

3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne w roku szkolnym
2015/2016 (konkursy, przeglądy, wystawy, uczestnictwo w kołach naukowych itp.)

4. Udział w organizacjach społecznych w roku szkolnym 2015/2016
(koła zainteresowań, samorząd, organizacje młodzieżowe, kościelne, sportowe, itp.),
proszę wymienić, podać od kiedy, pełnione funkcje oraz dokonania.
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5. Informacja o dotychczas otrzymanych stypendiach i innych nagrodach.

6. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać przyznane stypendium?

7. Zainteresowania, plany na przyszłość.

8. W jaki sposób zamierzasz: promować fundatorów stypendium, pozyskiwać
fundusze na stypendia, wspierać działania Fundacji „Razem Możemy Więcej“ przy
Domu Dziecka w Kłodzku?
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Informacje o sytuacji materialnej
1. Średni dochód netto w gospodarstwie rodzinnym za ostatnie trzy miesiące
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

1

Miesięczny dochód

wnioskodawca

2
3
4
5
Średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę
w gospodarstwie domowym
2. Inne informacje mające wpływ na decyzję Komisji Stypendialnej

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy i kandydat

Załączniki:
− potwierdzona kserokopia świadectwa
− dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (dyplomy, zaświadczenia,
itp.),
− oświadczenie o źródłach dochodów w rodzinie wraz z zaświadczeniami o
dochodach za 3 ostatnie miesiące,
− inne (np. opinia osoby mogącej udzielić rekomendacji).
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Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i zobowiązuje się do ich bieżącej aktualizacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Razem
Możemy Więcej“ przy Domu Dziecka w Kłodzku, aktualnie i w przyszłości, moich
danych osobowych zawartych w administrowanym przez Fundację zbiorze danych
osobowych dla celów prowadzonej przez nią działalności statutowej, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 z późn. zm.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez
Fundację „Razem Możemy Więcej“ przy Domu Dziecka w Kłodzku, aktualnie i w
przyszłości, w celu promocji Funduszu Stypedialnego.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących
mi prawach, a w szczególności o możliwości wglądu do moich danych osobowych i
możliwości ich poprawiania.
Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy, rodziców/opiekunów prawnych

Decyzja o przyznaniu stypendium.
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