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FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/ 2014 

SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA STYPENDIUM  

Imię i nazwisko ucznia, klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i miejscowość szkoły: …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………. Rozliczenie z okresu:…………………………………………………… 

Nazwa szkoły i adres  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGA!! Do sprawozdania nale ży doł ączyć kopie wszystkich faktur lub rachunków  poświadczaj ących wydatki (paragony nie s ą uznawane!). Ucze ń powinien odda ć 

Koordynatorowi Programu oryginał sprawozdania, nato miast dla siebie zachowa ć jego kopi ę. 

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Finansowane ze:  

l.p.  Nr faktury Data wystawienia 
faktury Przeznaczenie/rodzaj wydatku Łączna warto ść 

faktury 
stypendium  środków 

własnych 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8*             

RAZEM       
 

* w przypadku większej liczby wydatków proszę je wpisać na stronie nr 4 

 

Załącznik nr 6  do Regulaminu  
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                                                    II. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Opisz szczegółowo w jaki sposób udało Ci się rozwinąć swoje talenty i zainteresowania za pośrednictwem stypendium. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. MOJE CELE  

Opisz szczegółowo , w jaki sposób zamierzasz dążyć do rozwijania swojej pasji? Jak te pasje przyczyniają się do Twojego rozwoju?  

Jakie masz cele/marzenia związane z rozwijaniem się w obranym kierunku?   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 (pole obowi ązkowe)  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Sprawozdaniu na potrzeby Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Administratorem 
danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 40, 05-500 
Piaseczno. 

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych zamieszczonych w Sprawozdaniu  na potrzeby promocji Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. 

 

 Sprawozdanie przyjąłem: 

 

 

 

……………………………………………………                                                                                                                       …………………….……………………… 
podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna                                                                                                                 podpis koordynatora i pieczęć szkoły 
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DODATKOWA TABELA W PRZYPADKU WI ĘKSZEJ LICZBY WYDATKÓW (cd ze strony nr 1) 
 
 

Finansowane ze:  

l.p.  Nr faktury Data wystawienia 
faktury Przeznaczenie/rodzaj wydatku Łączna warto ść 

faktury 
stypendium  środków 

własnych 

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

RAZEM    
 

 

Suma z tabeli nr 1        

Suma z tabeli nr 2        

RAZEM       
 

 


