
Wniosek do Wójta Gminy Podegrodzie Załącznik nr 1

o przyznanie stypendium szkolnego 
na okres od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 r.

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
1. RODZAJ

WNIOSKODAWCY
         rodzic, opiekun prawny            pełnoletni uczeń            dyrektor szkoły

2. IMIĘ

3. NAZWISKO

4. NUMER PESEL

5. ADRES ZAMIESZKANIA

6. NUMER TELEFONU

II. DANE  OSOBOWE UCZNIA 
1. IMIĘ

2. NAZWISKO

3. NUMER PESEL

4. IMIĘ I NAZWISKO MATKI, OJCA 

5. MIEJSCE ZAMIESZKANIA

6. NAZWA I ADRES SZKOŁY, KLASA

III. POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ INNA NIŻ FORMA PIENIĘŻNA
A. Całkowite  lub  częściowe pokrycie  kosztów udziału  w zajęciach  edukacyjnych  prowadzonych w ramach

planu nauczania,  jak  również   wyrównawczych i  wykraczających  poza  zajęcia  realizowane w szkole  w
ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących
w szczególności:

 zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych pomocy edukacyjnych,
 zakupu przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania 

fizycznego oraz innego wyposażenia uczni ów wymaganego przez szkołę,
 opłat za szkoły muzyczne, naukę języków obcych lub inne zajęcia kierunkowe,
 zakup instrumentów muzycznych oraz strojów regionalnych dla ucznia należącego do zespołów 

regionalnych,
 zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej wraz z obuwiem sportowym na zajęcia sportowe 

pozalekcyjne,
 zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, edukacyjnych programów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych typu drukarka,
 biurko, krzesło do biurka,
 zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę,
 zakup stroju i materiałów wymaganych na zajęcia praktyczne,
 zakup wyposażenia na basen,
 koszt udziału w wyjazdach organizowanych przez szkołę,
 pokrycie abonamentu internetowego (od IX-VI)

B. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

C. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

Czy  uczeń  pobiera  inne  stypendium  TAK/NIE  -  jeśli  TAK  to  jakie  i  w  jakiej
wysokości...................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

           …................................................
                                                                                                                 (data i podpis wnioskodawcy)


