
 

 
Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

przyznawania stypendiów motywacyjnych  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
dla młodzieży pochodzenia romskiego 
uczących się w szkołach ponadpodstawowych 
w roku szkolnym 2019/2020 
 

……………........................................... 
miejscowość i data  

 

 

WNIOSEK 
 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
DLA MŁODZIEŻY POCHODZENIA ROMSKIEGO UCZĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH 

PONADPODSTAWOWYCH 
 

Nazwisko i imię____________________________________________________________________ 

 

Data i miejsce urodzenia____________________________________________________________ 

 

Imiona i nazwiska rodziców bądź opiekunów prawnych_________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania________________________________________________________________ 

 

Adres do korespondencji, (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Telefon kontaktowy __________________________________________________________ 

Adres e-mail_______________________________________________________________ 

 
Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazywane stypendium  
 

__________________________________________________________________________ 

Uwaga! Informacja ta może zostać przesłana po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium. 
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Właściciel rachunku bankowego_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  (Imię i nazwisko oraz adres) 

 

Nazwa i adres szkoły_______________________________________________________________ 

 

Typ szkoły________________________________________________________________________ 

 

Profil nauki ________________________________________________________________ 

 
Rok nauki _________________________________________________________________ 

 

Średnia ocen, wyliczona przez szkołę, w roku poprzedzającym okres, za który przyznaje się 

stypendium, __________ 

 

Frekwencja wyliczona przez szkołę _____________________________________________ 

 

Krótkie przedstawienie się, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu edukacji. 
W przypadku osób deklarujących znajomość i posługiwanie się językiem romskim prosimy  
o przedstawienie się w tymże języku - obowiązuje zapis fonetyczny "tak, jak się słyszy". 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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WAŻNE ! 
 
Dodatkowe dokumenty - lista kontrolna:  
 

 
- oświadczenie o pochodzeniu romskim, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu – obowiązkowe, 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 

niniejszego Regulaminu – obowiązkowe, 
- zaświadczenie ze szkoły z wyliczoną średnią ocen i frekwencją w % za rok szkolny 

2019/2020 – obowiązkowe, 
- zaświadczenie ze szkoły, że aplikujący kontynuuje naukę i jest uczniem w roku 

szkolnym 2020/2021 – obowiązkowe, jeżeli dotyczy, 
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego z roku 

szkolnego za rok poprzedzający okres, za który przyznaje się stypendium –
obowiązkowe, 

- w przypadku ukończenia szkoły ponadpodstawowej potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem kopię świadectwa maturalnego lub świadectwa potwierdzającego 
zdanie egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 
obowiązkowe, jeżeli dotyczy, 

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów – dyplomów 
poświadczających udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych w roku 
szkolnym, 2019/2020 – jeżeli posiada, 

- referencje dyrektora szkoły bądź wychowawcy klasy poświadczające pracę na rzecz 
szkoły w roku szkolnym, 2019/2020 – jeżeli posiada, 

- dokumenty potwierdzające pracę na rzecz społeczności romskiej (np. wolontariat)  
w roku szkolnym, 2019/2020 – jeżeli posiada. 

 

UWAGA!!! Dokumenty może potwierdzić za zgodność z oryginałem sekretariat szkoły, do której 

uczęszcza uczeń. 
 

Oświadczam, że wszystkie zawarte w Karcie zgłoszeniowej informacje są zgodne  

z prawdą. 

 

 

_____________________                                                 __________________________ 

             (miejscowośd i data)                           (czytelny podpis ucznia) 

 

 

 

  _________________________________________________ 
(czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych  
jeżeli wnioskujący jest niepełnoletni) 


