Wypełnia Fundacja

Do Fundacji „Pocztowy Dar”

punktacja

Ul. Stawki 2

plan rozwoju

00-940 Warszawa

średnia ocen
osiągnięcia
średni dochód
SUMA

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Wypełnia Uczeń

Wypełnia Opiekun Prawny

1 imię i nazwisko

1 imię i nazwisko

data i miejsce
2 urodzenia

miejsce pracy
2 opiekuna prawnego

adres zamieszkania
ulica, numer domu,
kod pocztowy ,
3 miejscowośc

adres zamieszkania
ulica, numer domu,
kod pocztowy ,
3 miejscowośc

4 numer telefonu,

4 numer telefonu

5 adres e-mail

5 adres e-mail

nazwa szkoły, adres
szkoły , numer
6 telefonu
rodzaj szkoły*/
klasa/ średnia ocen
na świadectwie z
7 poprzedniego rok
Wypełnia Uczeń

średni miesięczny
dochód netto na
6 osobę w rodzinie
ilość osób
nieletnich
pozostająca na
7 utrzymaniu
Zainteresowania:

Udział w olimpiadach przedmiotowych lub innych konkursach, w tym zawodach sportowych:

Szkolne zajęcia dodatkowe, w tym języki obce:

Pozaszkolne zajęcia dodatkowe, w tym języki obce:

* Legenda : P- szkoła podstawowa, G- gimnazjum, S- szkoła ponadgimnazjalna - rodzaj szkoły określa się według ukończonej klasy np. ukończona
III klasa gimnazjum - należy wpisać literę G, średnia ocen z roku szkolnego 2013/14,
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
edukacyjnych przez Fundację „Pocztowy Dar”oraz przyjmuję je do wiadomości i stosowania.
…………………………………………….
(data i podpis Opiekuna Prawnego)

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz Ucznia, dla którego jestem
Opiekunem prawnym, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Fundację „Pocztowy Dar”
w celu niezbędnym do wykonywania jej statutowych zadań, w tym do publikacji imienia i nazwiska Ucznia
na liście Stypendystów ogłaszanej na stroniach internetowych Fundacji, Fundatora oraz Banku Pocztowego
S.A.
…………………………………………….
(data i podpis Opiekuna Prawnego)
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Załączniki:
1) plan rozwoju Ucznia w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury ze wskazaniem minimum 3 przedmiotów
nauczania niezbędnych do osiągnięcia tego celu w tym projekcja pokrycia kosztów realizacji planu rozwoju Ucznia kwotą
wnioskowanego Stypendium,
2)

kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego poświadczona przez szkołę, do której uczęszcza Uczeń,

3) kopie dokumentów uwiarygodniających szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 3 Regulaminu
potwierdzone przez wystawcę dokumentu,
4)

dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
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