WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
FUNDACJI FUNDUSZ BIALYSTOK OJCU ŚWIĘTEMU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium
Nazwisko*) :
Imię *):

_________________________________________________
_________________________________________________

Data i miejsce urodzenia:
_____________________________________
PESEL: _______________________________________________________
Imiona rodziców/opiekunów : ____________________________________
Adres zameldowania : _____________________________________
Kod pocztowy __________

poczta ______________________________

Telefon dom. ____________________ Telefon kom. __________________
E-mail _______________________________________________________
Parafia zamieszkania ____________________________________________

2. Sytuacja rodzinna ucznia
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym ______________________
Czy rodzice pracują (tak/nie)

ojciec ________

matka__________

Czy rodzice są bezrobotni (tak/nie)

ojciec ________

matka__________

Czy rodzice otrzymują emeryturę (tak/nie)

ojciec ________

matka__________

______________________

____________________

Podpis stypendysty

Podpis rodzica/ opiekuna

*) wypełniamy drukowanymi literami

3. Dane szkoły
Nazwa szkoły:

__________________________________________________________

Adres szkoty:

_________________________________________________________

Telefon,
e-mail

_________________________________________________________
_________________________________________________________

W roku szkolnym 2016/2017 uczeni ukończył klasę/szkołę :
___________________________________________________________________________
Średnia ocen _______

Ocena z zachowania _________

Osiągniecia ucznia w roku szkolnym 2016/2017 – należy je dostarczyć na osobnej kartce
Opinia wychowawcy/pedagoga szkolnego – należy je dostarczyć na osobnej kartce

Dodatkowa dokumentacja dostarczona do wniosku :
Załącznik nr 1
Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o przyznanie
stypendium w Fundacji Funduszu Białystok Ojcu Świętemu wraz z dokumentami
potwierdzającymi dochody w rodzinie (m.in. PIT-y m rok 2016, zaświadczenia z zakładu
pracy o dochodach, aktualna decyzja o wysokości emerytury, renty, zaświadczenie o
dochodach z gospodarstwa rolnego itp.)
Załącznik nr 2
Kopia ostatniego świadectwa szklonego.

UWAGA :

WNIOSKI ŹLE LUB NIEKOMPLETNIE WYPEŁNIOME
ORAZ WNIOSKI BEZ ZAŁĄCZNIKÓW BĘDĄ ODRZUCZNE BEZ
ROZPATRZENIA
Wniosek należy dostarczyć na adres:

Fundusz Białystok Ojcu Świętemu ul. Mickiewicza 54a, 15-232 Białystok

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 24.09.2017

Załącznik nr 1

Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o
przyznanie stypendium w Fundacji Funduszu Białystok Ojcu Świętemu
Rodzina kandydata do stypendium składa się z niżej wymienionych osób. Pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym:*)
Lp. Nazwisko i imię
1
2
3
4
5
6
7

Miejsce pracy/ nauki

1. Moja rodzina posiada lub użytkuje indywidualne gospodarstwo rolne o ogólnej
powierzchni ha przeliczeniowych ________
Nie posiada i nie użytkuje indywidualnego gospodarstwa rolnego **)
2. Średni dochód miesięczny ( netto) na jedną osobę w rodzinie
wynosi__________ ***)
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych
oświadczam, że przedstawione są zgodne ze stanem faktycznym
Białystok, dnia ______________

_______________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*) W tabeli należy wymienić wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
W pozycji nr 1 należy wpisać ucznia, ubiegającego się o stypendium, a następnie pozostałych członków rodziny

**) Niepotrzebne skreślić
***) Wysokość średniego dochodu miesięcznego ( netto) na osobę ustala się na podstawie dochodów w gospodarstwie
domowym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia roku w którym składany jest wniosek. Ustalenie to dokonuje się przez
dodanie wszystkich dochodów osób wymienionych w tabeli i podzielenie tej sumy przez liczbę osób i liczbę miesięcy. Należy
uwzględnić wszystkie źródła dochodów / wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury, alimenty, dochody z prowadzenia
działalności gosp. Itp./

