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    szkoła ponadgimnazjalna        gimnazjum        szkoła podstawowa 

Kryterium oceny osiągnięć (nie wypełniać):    Załącznik nr 1 a – do Regulaminu 

 

Naukowe 

Artystyczne 

Sportowe 
                                                 ......................................................................................... 

                                                                                              Miejscowość, data  

 

CZĘŚĆ I 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM 
z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków 

DLA UCZNIA   
 

 

 

Imię……………………………………..….  Nazwisko ……………………………………. 

 

                                                                                                         

            Miejscowość zamieszkania ……………………………………………………...……       

Ulica …………………………………………………………………………………… 

Numer domu, mieszkania …………………………………………………………….     

Kod pocztowy …………………………………………………………………………. 

Gmina …………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………. 

 
 

Pełna nazwa szkoły  ……………………………………….…………………..……… 
(od roku szkolnego 2017/2018) 

 

 

 
 Adres szkoły ………………………………………………………………….……….. 

 
Klasa ……………….. 
(rok szkolny 2017/2018) 

  

średnia ocen ………………………………….    
                                                                                       (za rok szkolny 2016/2017)  

 
* Wszystkie pola z Części I należy wypełnić obowiązkowo 
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CZĘŚĆ II 
 

 

Dodatkowe osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Osiągnięcia naukowe, udział w olimpiadach, konkursach 
 (Proszę podać daty, tytuły, stopień zaawansowania)  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Osiągnięcia sportowe, udział w zawodach, olimpiadach, konkursach 
 (Proszę podać daty, tytuły, stopień zaawansowania) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Osiągnięcia artystyczne, udział w konkursach, wystawach, inne
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Pomoc w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Sądecką  

 

Data Nazwa wydarzenia 

  

  

  

  

  

 
5.  Inna działalność w wolontariacie

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ III 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby składającej wniosek 

 

I. Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub 

nauki 

Osiągnął/ęła 

dochód w m-cu 

Lipiec 2017 

(wpisać  

TAK lub NIE) 
1.     

WNIOSKODAWCA   

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

II. Źródła dochodu  w ww. rodzinie w miesiącu LIPIEC 2017  

(potwierdzone odpowiednimi dokumentami) stanowią:  

 

1) wynagrodzenie za pracę ............................................................................................ zł netto 

2) emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ................................................................... zł netto 

3) zasiłki rodzinne –bez dodatków ................................................................................ zł netto 

4) inne stałe zasiłki z pomocy społecznej ...................................................................... zł netto 

5) alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ................................................ zł netto 

6) zasiłek dla bezrobotnych ........................................................................................... zł netto 

7) dochody z gospodarstwa rolnego .............................................................................. zł netto 

8) dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ............................ zł netto 

9) inne dochody ............................................................................................................. zł netto 

RAZEM DOCHÓD ...................................................................................................... zł netto 

 

 

III. Dochód na 1 osobę w miesiącu LIPIEC 2017  wyniósł .................................. zł netto 
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CZĘŚĆ IV 
 

 

OPINIA O KANDYDACIE UBIEGAJĄCYM SIĘ O STYPENDIUM 
/wydaje Wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły/ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Średnia ocen z roku szkolnego 2016/2017   …………………… 

 
 

 

……..…………………………………
                                                                                                                                            

       pieczątka, podpis 
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CZĘŚĆ V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA 

(obowiązkowa – wypełnia kandydat) 

 

Oświadczam, że deklaruję gotowość udziału w akcjach charytatywnych i społecznych, 

organizowanych przez Fundację Sądecką. 

 

         ……………………………………………………………                                   ……………………………….………………………… 

                       Miejscowość i data                                                                                        Podpis kandydata                                                                                                       
 

 

 

 

*W imieniu niepełnoletnich kandydatów wypełnia rodzic bądź prawny opiekun 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków jest mi znany.  

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam również,  

że przedstawione w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

* 

         ……………………………………………………………                                   ………………………………………………………… 

                       Miejscowość i data                                                                                        Podpis                                                                                                       
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

 
* 
         ……………………………………………………………                                   ………………………………………………………… 

                       Miejscowość i data                                                                                        Podpis                                                                                                       
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Do wniosku o stypendium należy dołączyć: 

 

* kserokopię świadectwa kandydata za ostatni rok szkolny 

(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 

* kserokopię dyplomów, zaświadczeń potwierdz. osiągnięcia, udział w wolontariacie przez 

kandydata 

 

* wszystkie dokumenty potwierdzające źródła dochodów w rodzinie w m-cu LIPIEC 2017 

takie jak: 

  1) Wynagrodzenie za pracę – Zaświadczenie z miejsca pracy 

  2) Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne – Zaświadczenie bądź decyzja 

  3) Zasiłki rodzinne -bez dodatków – Zaświadczenie bądź decyzja 

  4) Inne stałe zasiłki z pomocy społecznej – Zaświadczenie bądź decyzja 

  5) Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – Orzeczenie sądu 

  6) Zasiłek dla bezrobotnych – Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy 

7) Dochody z gospodarstwa rolnego – Zaświadczenie z Urzędu Gminy/M. bądź inny dokument 

 8) Dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - Zaświadczenie o dochodzie 

za m-c lipiec 2017 netto oraz brutto + Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

o dochodzie za rok 2016 

  9) Inne dochody – Właściwe dokumenty 

* W PRZYPADKU CZŁONKA RODZINY, KTÓRY NIE OSIĄGNĄŁ DOCHODU w m-cu 

LIPIEC 2017: 

a) jeżeli był zarejestrowany jako osoba bezrobotna – Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy 

o byciu zarejestrowanym i niepobieraniu zasiłku dla bezrobotnych 

b) jeżeli nie był zarejestrowany jako osoba bezrobotna – Własnoręczne oświadczenie  

o nieosiąganiu dochodu i pozostawaniu bez pracy w kraju i zagranicą oraz zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (nie dotyczy osób 

niepełnoletnich, uczących się do 21. roku życia, oraz studiujących do 25. roku życia) 

 

 

 

 

 


