WNIOSEK GIMNAZJALISTY/ LICEALISTY
o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Hodos
na rok szkolny 2018/2019
□ WNIOSKUJĘ PO RAZ PIERWSZY

□ KONTYNUUJĘ

Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o dostarczenie wniosku wraz
z załącznikami do siedziby Fundacji Hodos w Toruniu, ul. Poznańska 49.

Wypełnia kandydat do stypendium:
Imię i nazwisko
........................................................................................................................................................................................................
PESEL...........................................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................................................
Imiona rodziców ....................................................................................................................................................................
Adres zameldowania ............................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ...................................................................................................................................................
tel. komórkowy: _ _ _ -_ _ _ -_ _ _ tel. stacjonarny: kier : (0_ _ ) _ _ _ -_ _ -_ _
E-mail: ........................................................................................................................................................................................
Parafia ....................................................... Diecezja...............................................................................................................
Nazwa i numer szkoły..........................................................................................................................................................
Adres szkoły .............................................................................................................................................................................
powiat .............................................. województwo ...........................................................................................................
Telefon, fax, e-mail ................................................................................................................................................................
Dane rodzica/prawnego opiekuna ucznia (np. jednego z rodziców/prawnych opiekunów):
Imię i nazwisko/pokrewieństwo....................................................................................................................................
Adres zameldowania ............................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ....................................................................................................................................................
Tel. komórkowy: _ _ _ -_ _ _ -_ _ _ Tel. stacjonarny: kier.: (0 _ _) _ _ _ -_ _ -_
powiat................................................ województwo...........................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego .................................................................................................................................
PESEL ................................................

Sytuacja rodzinna ucznia:
Liczba osób w rodzinie......................w tym osób na utrzymaniu rodziców .....................
Czy rodzice pracują: ojciec ................................ matka .....................................................
Czy rodzice otrzymują emeryturę/rentę: ojciec .........................matka .............................
Kwota dochodu brutto/netto: ojciec ......................../……….............. matka ........................./…….....................
Czy rodzice otrzymują alimenty na dzieci (wysokość) : ojciec.......................... matka..................................
Lista załączników do wniosku:
1.Ksero świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego szkoły
średniej (w przypadku składania wniosku przed ukończeniem szkoły –średnia ocen osiągnięta w I
semestrze 2017/2018).
2.Deklaracja stypendysty.
3.Kopie dyplomów z konkursów, olimpiad, zawodów, zaświadczeń o pracy wolontariackiej.
4.Zaświadczenia o niepełnosprawności bądź problemach zdrowotnych kandydata.
5.Zaświadczenie o przychodzie uzyskanym w roku poprzedzającym składanie wniosku, wszystkich
dorosłych członków rodziny (wydaje Urząd Skarbowy), lub kopia PIT-u za rok poprzedzający składanie
wniosku.
6.Zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotnych osób tak wykazanych (wydaje Urząd Pracy).
7.Zaświadczenie o pobieraniu rent i emerytur przez osoby tak wykazane (wydaje ZUS).
8.Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych we wspólnym gospodarstwie domowym (wydaje UM
Torunia).
9.Dokumenty potwierdzające posiadanie rodzeństwa w wieku przedszkolnym –kopia aktu urodzenia.
10.Dokumenty potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo w wieku szkolnym i akademickim.

Podane we wniosku i załącznikach informacje i dane osobowe są gromadzone i
przetwarzane przez Fundację Hodos jedynie dla realizacji celów statutowych.
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych
oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

.............................................,dnia......................................
…………………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

