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Stary Sącz, dnia .................................... 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
 

I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium 

1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................... 

3. Pesel…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów …............................................................ 

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

5. Adres zamieszkania ucznia: ulica ............................................  Nr domu ............. Nr lok……… 

    kod pocztowy ...................., poczta .................................., miejscowość …………………………….. 

    telefon  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        6. Numer rachunku bankowego na który należy przekazywać przelew: 

 _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

II. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym 2018/2019 

1. Pełna nazwa szkoły ..……………………......................................................................................... 

2. Klasa / rok nauki ...................................................................................................................... 

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

        III. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego 
Świadoma /y/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 
w mojej rodzinie występuje: 

1. Czy uczeń jest członkiem rodziny niepełnej? 

☐  TAK                                                                           ☐  NIE 

 Jeśli zaznaczono TAK należy dołączyć do wniosku oświadczenie o statusie rodziny niepełnej 
 

2. Czy uczeń jest członkiem rodziny wielodzietnej? 

☐ TAK                                                                           ☐  NIE 

 Jeśli zaznaczono TAK należy dołączyć do wniosku oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z 
rodziny wielodzietnej. 
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3. Czy uczeń przeszedł długotrwałą i ciężką chorobę w tym niepełnosprawność? 

☐  TAK                                                                           ☐  NIE 

 Jeśli zaznaczono TAK należy dołączyć do wniosku oryginał lub kserokopię poświadczoną za 
zgodność z oryginałem orzeczenia o przejściu długotrwałej i ciężkiej chroby lub o niepełnosprawności 
ucznia 

 
4. Czy w rodzinie  ucznia występuje uzależnienie? 

☐  TAK                                                                           ☐  NIE 

 Jeśli zaznaczono TAK należy przedtawić dokument z OPS ze wskazaniem występujących w 
rodzinie problemów społecznych 

 
5. Czy w rodzinie ucznia występuje przemoc? 

☐  TAK                                                                           ☐  NIE 

 Jeśli zaznaczono TAK należy przedtawić dokument z OPS ze wskazaniem występujących w 
rodzinie problemów społecznych 

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym. 

1.     Wyrażam  dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i powierzanie danych osobowych 
moich oraz mojego dziecka/podopiecznego, w tym danych osobowych szczególnych kategorii o których 
mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego, zbieranych w związku z koniecznością ich wprowadzenia do 
SL2014 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z siedzibą w Mostkach 86, 33-340 
Stary Sącz, a także inne podmioty zaangażowane w realizację w/w projektu zgodnie art. 6 ust. 1 pkt c) 
rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów rekrutacji związanej 
z przyznawaniem pomocy materialnej, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z obowiązków sprawozdawczych wobec 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pełniącego 
funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020.  

2.     Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści w/w danych osobowych oraz o prawie do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, przetwarzanych 
przez Beneficjenta projektu oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 
31-358 Kraków, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020, 

3.     Zostałem poinformowany, że dane zawarte we Wniosku o przyznanie stypendium wprowadzane są 
do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, którego celem jest 
gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz 
określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 

 

 

...............................................                                       .................................................................. 
(miejscowość i data)                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy) 
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       VI. Potwierdzenie dyrektora szkoły  

1. Potwierdzam, że w/w jest uczniem 

 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres placówki, klasa / rok nauki) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                       .................................................................. 
       (miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis dyrektora szkoły) 
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