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 , dnia  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość)  (data) 

  

(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 
(kod, miejscowość) 

 

(nr tel. kontaktowego wnioskodawcy) 

Do Burmistrza Strumienia 

Na podstawie § 4 załącznika nr 1 do uchwały nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 

2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów w ramach 

Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 

4239) zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/stypendium za osiągnięcia naukowe*) dla: 

 

DANE UCZNIA 

Dane osobowe ucznia: 

imię 
 

nazwisko 

 
 

 

PESEL 

 

miejsce urodzenia 

            

Adres zamieszkania ucznia: 

kod pocztowy 

 

miejscowość 

 

ulica 

 

nr domu 

 

nr lokalu 

     

 

DANE SZKOŁY 

Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020: 

 

Adres szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020: 

kod pocztowy 

 

miejscowość 

 

ulica 

 

nr budynku 

 

    

 

KLASA 

Klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020: 

 
 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU – wypełnić właściwe 
 

W przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce 

Uczeń w roku szkolnym 2019/2020 w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią 
arytmetyczną .......... oraz reprezentował szkołę w następujących konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

(z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych): 

1) ............................................................................................................................................................................. 
(nazwa konkursu/olimpiady, data) 

............................................................................................................................................................................. 
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2) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

W przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe 

Uczeń uzyskał w roku szkolnym 2019/2020 tytuł laureata lub finalisty w następujących konkursach 

przedmiotowych lub olimpiadach przedmiotowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim: 

1) ............................................................................................................................................................................. 
(nazwa konkursu/olimpiady, data, uzyskane miejsce) 

............................................................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

RACHUNEK BANKOWY DLA WYPŁATY STYPENDIUM 

Nr rachunku bankowego: 

                          

Dane właściciela rachunku bankowego: 

imię 

 

nazwisko 

 

  

Adres zamieszkania właściciela rachunku bankowego: 

kod pocztowy 

 

miejscowość 

 

ulica 

 

nr domu 

 

nr lokalu 

     

 

UWAGI 
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ZAŁĄCZNIKI 

Do wniosku o przyznanie stypendium dołączam (należy zaznaczyć właściwe stawiając znak X w kratce): 

□ w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce: zaświadczenie dyrektora szkoły 

o uzyskanej przez ucznia w danym roku szkolnym średniej arytmetycznej ze wszystkich przedmiotów oraz 

kserokopię dokumentów potwierdzających udział ucznia w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach 

przedmiotowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych), 

□ w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe: kserokopie dokumentów 

potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach 

przedmiotowych, 

□ inne dowody potwierdzające osiągnięcia ucznia: 

1) ............................................................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................................................. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 zwanym w dalszej części RODO informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4, 

43-246 Strumień, tel. 33/ 85 70 142. 

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się 
z administratorem bezpieczeństwa informacji/inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, 

tel. 33/ 85 70 142. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie art. 90t 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.) oraz uchwały 

nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, 

form i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4239). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy przetwarzania danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 
planowo przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania. 

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

8) Podanie danych objętych formularzem jest wymogiem ustawowym, ich nie podanie skutkuje brakiem danych niezbędnych 

do ustalenia przysługującego prawa do przyznawania stypendium w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

 

 

 

 

 

(podpis wnioskodawcy) 

*) Niepotrzebne skreślić. 


