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PIERWSZY ETAP REKRUTACJI 
Wniosek ucznia o przyznanie stypendium edukacyjnego  

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
na rok szkolny 2017/18 

Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przesłanie wniosku 

do Księdza Koordynatora Diecezjalnego na adres: 

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.                                                                               

 
Imię i nazwisko:  
 
Data i miejsce urodzenia: 
 
Adres zameldowania: 
 
Adres do korespondencji: 
 
E-mail:______________________________________________________ 
                    (czytelnie, bo to jest jedyna droga otrzymania odpowiedzi) 
 
Telefon kontaktowy: 
 
Parafia: 
 
Nazwa szkoły:  
 

Imię i nazwisko katechety: 

Kandydat do stypendium w roku szkolnym 17/18 uczy się w klasie:________(wpisać klasę) 

Średnia ocen osiągnięta w I semestrze roku(16/17)_______ (wpisać średnią)  
Średnia ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego(16/17):________(wpisać średnią) 
Szczególne uzdolnienia i zainteresowania kandydata: 
 
 
 
Osiągnięcia kandydata w ostatnim roku szkolnym (olimpiady, konkursy, wolontariat, inne  
aktywności): 
 

 

 

 

 

Opinia katechety lub proboszcza o uczniu: 
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 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ* 

 ucznia, wnioskującego o przyznanie stypendium 
 
Imię i nazwisko ucznia .............................................................................................................  
 
PESEL ...........................................................  
 
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym: ** 

Lp. Imię i nazwisko  
Data 

urodzenia 
Pokrewieństwo 

Miejsce zatrudnienia  
lub nauki 

1.   
wnioskujący  
o stypendium 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 
Średni dochód miesięczny (brutto) na jedną osobę, bez zasiłku „500+”. w rodzinie                                    
 
wynosi .......................... PLN** 
 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,                    
że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 
....................................................... , dnia .......................................  
                      (miejscowość)  

 
 
      ........................................................  
                         (podpis opiekuna prawnego) 
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Kilka wyjaśnień na temat I etapu rekrutacji oraz sposobu wypełnienia wniosku. 
 
 

1. Jak wygląda rekrutacja kandydatów do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia? 
 

 Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym wymagane jest wypełnienie formularza 
(nie są potrzebne żadne zaświadczenia, świadectwa, dyplomy…). Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie 
pierwszy etap rekrutacji i zostanie zakwalifikowany do kolejnego, wówczas zostanie poinformowany 
drogą e-mail, o czynnościach jakie należy wykonać w drugim etapie (ważne jest czytelne wpisanie 
aktualnego adresu poczty email). Brak odpowiedzi na złożony wniosek może oznaczać, że kandydat nie 
przeszedł pierwszej weryfikacji lub jest na liście osób oczekujących, które zostaną powiadomione                         
o wprowadzeniu do programu w trakcie semestru, w momencie gdy okaże się, że diecezja może takie 
osoby wprowadzić. Z tego też powodu kandydat jest informowany tylko w przypadku zakwalifikowania                
go do drugiego etapu. Regulamin fundacji, formularze do pobrania i inne informacje o stypendiach                  
są dostępne na stronie: www.katecheza.drohiczynska.pl w zakładce: stypendysta. 
 

2. Objaśnienie do „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej...”  
 
 * W tabeli należy wymienić wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  
W pozycji nr 1 należy wpisać ucznia, ubiegającego się o stypendium, a następnie pozostałych członków 
rodziny, określając pokrewieństwo, np. ojciec, matka, dziadek, brat, ojczym itp.  
 
** Wysokość średniego dochodu miesięcznego (brutto) na osobę oblicza się dodając dochody brutto                 
z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia wszystkich osób wymienionych w tabeli i dzieląc               
tę sumę przez liczbę osób. Należy przy tym uwzględnić wszystkie źródła dochodów, jak wynagrodzenia 
za pracę, zasiłki rodzinne, emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, alimenty i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z prowadzenia 
działalności gospodarczej, stałe zasiłki z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy. Nie wlicza się 
zasiłku „500+”. 

 
 
 
 

Wniosek powinien zostać wypełniony kompletnie(niekompletnych nie rozpatrujemy) 
i przesłany na adres: 
 
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej  
Koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia  
ul. Kościelna 10 
17-312 Drohiczyn. 
 
 
 


