
Rzeszów,………………… 

(miejscowość, data) 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 

STAL w Rzeszowie 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 

 

Proszę o przyznanie mojemu dziecku stypendium socjalnego na rok szkolny 2022/2023. 

I. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

Data urodzenia i miejsca urodzenia 

 

 

PESEL            

 

Adres (kod pocztowy, poczta) 

 

 

 

Telefon 
 

 

II. Wykaz osób (członków rodziny), które należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości dochodu. 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa (np. 

ojciec, matka, brat, 

siostra) 

Uwagi 

1. 
 

 

 
uczeń 

 

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

4. 
 

 

   

5. 
 

 

   

6. 
 

 

   



 

III. Informacje o innych przesłankach mających wpływ na przyznanie stypendium socjalnego 

(sytuacja domowa, zdarzenia losowe, itp.): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..…………… 

Data, podpis rodzica/ów / opiekuna/ów prawnego/ych 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie o dochodach za 2021 r. z Urzędu Skarbowego (rodziców/opiekunów prawnych). 

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa 

3. Oświadczenie o niekorzystaniu ze stypendiów socjalnych z innych źródeł. 

 

W związku z ubieganiem się o stypendium socjalne, wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Zespół 

Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie oraz Klub Stal Rzeszów ul. Hetmańska 69, 35-078 

Rzeszów, naszych danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w celach rekrutacyjnych do 

Internatu. 

…………………………………………………..…………… 

Data, podpis rodzica/ów / opiekuna/ów prawnego/ych 

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO | Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) General Data Protection Regulation - GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem państwa 

danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w 

Rzeszowie oraz Klub Stal Rzeszów ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów. 

Dane osobowe państwa oraz dziecka są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu 

przyznawania stypendium w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie. Informujemy, 

że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, w celach związanych z 

przydzielania stypendium socjalnego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Stal w Rzeszowie. 

…………………………………………………..……………  

(podpis rodzica/opiekuna*) 


