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Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

_________________________________________________________
INFORMACJA O UCZNIU
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

I.

WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć)

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA

PEŁNOLETNI UCZEŃ

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Numer ewidencyjny PESEL
Nazwisko

II.

UCZEŃ

DANE IDENTYFIKACYJNE UCZNIA
Numer ewidencyjny PESEL
Nazwisko

Data urodzenia
-

Imię

Imię ojca/Opiekuna prawnego

Imię

Imię matki/opiekuna prawnego

ADRES ZAMIESZKANIA (adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji)
Nr domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina

Poczta

III. INFORMACJA O SZKOLE W KTÓREJ POBIERA NAUKĘ
SZKOŁA ( dane placówki, rodzaj szkoły np. podstawowa, gimnazjum, średnia itp. )
Rodzaj szkoły
Nazwa szkoły/miejscowość

Klasa

IV. POŻĄDANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY
FORMY POMOCY - obowiązkowo zaznaczyć i uzupełnić wybrane pola
1.
Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą – prowadzone przez
Nazwa i adres …………………………………………………………………………………..
Rodzaj zajęć ……………………………………………………………………………………..
2.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w formie częściowej lub całkowitej refundacji
kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur
lub rachunków

3.

Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania

4.
Inne …………………………………………………………………………………………

Oświadczenie:
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 652) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – oświadczam, że dane
zawarte we wniosku oraz oświadczeniu o wysokości dochodów są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w bazie danych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzebieszowie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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 (RODO). Powyższą zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie
rzutuje na jej ważność w okresie jej obowiązywania.
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