
Pieczęć organu prowadzącego 

Zaiącznik 

do zasad udzielania stypendiów dla uczniów 
dziennych liceów i techników, prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Wniosek o Stypendium 

Na podstawie § 5 zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i 

techników, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, wnoszę o przyznanie stypendium dla: 

I . Imię nazwisko ucznia 

·· ················ ········································· .. ,, .. ................ , .................................. ..... ....... , 
2. Data urodzenia 

.. ........ .. ............................. ......................... ........................ , .. ......... ........................... . 

3. Miejsce zamieszkania- dokładny adres 

···· ····· ······································· ··· ·· ······ ······ ·················· ·· ·········· ·································· 
4. Nazwa szkoły, dokładny adres, numer telefonu 

········· ············ ······ ·· ········ ······························ ··········· ·· ············· ··· ··················· ······ ········ 
5. Średnia ocen ucznia uzyskana w roku szkolnym ................. wyniosła ............. .. 

6. Łączna liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym wynosi ................. .. , w tym dzieci uczące się do lat 24 ..... ...... ..... .. . 

7. Łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie trzy miesiące wyniósł ............... .. 

8. Średni dochód brutto miesięczny na jednego członka rodziny wynosi .. .... .. .. .... ....... .. . 



9. Pobieranie lub nie pobieranie stypendium z innych źródeł: 

a) źródło pobierania stypendium ...... ...... ... ... .... ...... .... .... .. ... .... ... .... ..... ... ...... ...... ... .......... . 

b) wysokość stypendium .... ... .. .... .... ... .. ...... ..... ... ......... ...... ......... ..... .... .... .. ........... .. ........ .. . 

, .... ........ ...... ...... .. .. ...... .... ................... . 

(podpis Starosty Powiatu/Prezydenta Miasta) 

.......... .. .. .... .... ..... ..... . dnia ..... ... ... .......... ........ . 

Załączniki: 

l. Opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej, 

2. Opinia dyrektora szkoły, 

3. Oświadczenie, o którym mowa w§ 5 ust.2 pkt 3, 

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust.2 pkt 4. 


