Program Stypendialny Miasta Krosna
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 310/2019
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 lipca 2019 r.
data wpływu i podpis osoby przyjmującej wniosek

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY
”Stypendium Młodego Zawodowca”

Część A (wypełnia wnioskodawca)
Na podstawie uchwały Nr XXV/488/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia
Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 22 kwietnia 2016 r.
poz. 1434 z późn. zm.) wnioskuję o przyznanie „Stypendium Młodego Zawodowca” dla
………………………………………………………ucznia ………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

1. Dane kandydata
PESEL

nazwa szkoły, do której uczęszcza

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
-

Klasa
Adres
zamieszkania

-

Zawód
Ulica

Nr domu/mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy, poczta

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. Dane wnioskodawcy właściwe zaznaczyć „X”
 rodzic/prawny opiekun ucznia,  pełnoletni uczeń,  wychowawca klasy,  przewodniczący samorządu uczniowskiego,
 dyrektor szkoły,  dyrektor krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie,
które uczeń reprezentuje  pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne
Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa instytucji, firmy, stowarzyszenia, klubu zgłaszającego kandydata oraz nazwisko
osoby działającej w imieniu instytucji
Adres wnioskodawcy

Telefon kontaktowy

3. Uzasadnienie wniosku
3.1 Kryteria niezbędne do ubiegania się o „Stypendium Młodego Zawodowca” wspólne dla wszystkich kandydatów:
świadectwo z wyróżnieniem ( wpisać „tak”)
liczba opuszczonych godzin lekcyjnych/ liczba godzin nieusprawiedliwionych
/
oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (wpisać „tak” )
Aktywność społeczna ucznia, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie
wolontariatu (należy podać rodzaje aktywności odnotowane na świadectwie szkolnym z ostatniego roku szkolnego)

3.2 Wyniki klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek
o stypendium - dotyczy uczniów klas pierwszych
średnia ocen z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki,
geografii, języka obcego ( nie niższa niż 4,5) – podkreślić wybrane przedmioty
Wyniki procentowe (nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka): a) z egzaminu gimnazjalnego
z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych, b) z egzaminu ósmoklasisty z matematyki
matematyka

przedmioty przyrodnicze

3.3 Wyniki klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek
o stypendium – dotyczy uczniów klas programowo wyższych
oceny co najmniej dobre ze wszystkich przedmiotów zawodowych (wpisać „tak” )
średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych ( nie niższa niż 4,75)
średnia ocen z kształcenia zawodowego praktycznego ( nie niższa niż 5,0)
średnia ocen z trzech przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki ( nie niższa niż 4,5)
zaliczył przewidziane programem dla danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie
(wpisać „tak” i podać numery kwalifikacji)
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Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna i akceptuję jego
zapisy.
Oświadczenie wymagane w związku z ochroną danych osobowych
I. Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) - informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – dane kontaktowe: adres j. w., e-mail: iod@um.krosno.pl.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie
stypendium motywacyjnego, w oparciu o zawarte informacje i załączone dokumenty.
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadania określonego powyżej, a po tym okresie oraz
w zakresie określonym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. 2011 r.. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy
prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych uniemożliwi przyznanie stypendium motywacyjnego.
7) Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.
II. Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Krosna danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb
niezbędnych do przyznania stypendium motywacyjnego,
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie
stypendium motywacyjnego.
Ponadto w przypadku przyznania stypendium motywacyjnego wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Krosna dla potrzeb niezbędnych do organizacji wręczenia stypendiów
motywacyjnych wynikających z Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna,
2) zamieszczenie imienia i nazwiska stypendysty oraz zdjęć zawierających wizerunek z uroczystości z wręczenia stypendiów
motywacyjnych publikowanych w mediach.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji wręczenia stypendiów motywacyjnych przyznanych na dany rok szkolny

Dane do przelewu bankowego
W przypadku otrzymania stypendium, środki należy przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy
Imię i nazwisko
właściciela rachunku
Adres wskazany
do rachunku
Numer rachunku

……………………………………………….………….

……………………………………………………………………………………………………………..

czytelny podpis wnioskodawcy

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna,
w przypadku ucznia pełnoletniego podpis pełnoletniego ucznia)

Część B weryfikacja wniosku przez Szkolną Komisję Stypendialną

(wypełnia przewodniczący Szkolnej Komisji Stypendialnej)

1. Ocena formalna wniosku - właściwe zaznaczyć „X”

 wniosek złożony w terminie
 wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione
 do wniosku dołączone są wszystkie wymagane załączniki
 wniosek przekazany do oceny merytorycznej
 wniosek wyłączony z dalszych prac Komisji - nie spełnia wymogów formalnych
…………………………………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis przewodniczącego Szkolnej Komisji Stypendialnej
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2. Ocena merytoryczna wniosku przez Szkolną Komisję Stypendialną - właściwe zaznaczyć „X”

 wniosek spełnia kryteria regulaminowe, oceniony na ……………. pkt
 dane w uzasadnieniu wniosku (pkt 3.1 – 3.3 wniosku) są zgodne z załącznikami i dokumentacją szkolną
 wniosek nie spełnia kryteriów regulaminowych
 wniosek zaopiniowany negatywnie
 wniosek zaopiniowany pozytywnie pod numerem …….. na liście rankingowej - przekazany dyrektorowi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
data i czytelne podpisy członków Szkolnej Komisji Stypendialnej, powołanej zarządzeniem dyrektora szkoły

Część C ocena wniosku i decyzja dyrektora szkoły (wypełnia dyrektor )
1. Ocena wniosku właściwe zaznaczyć „X”

 wniosek wyłączam z dalszego postępowania z powodu ……………………………………………………………………………………………….
 wniosek zgłaszam do organu prowadzącego w ramach limitu dla zawodu ………………………………………………………………..
(nazwa zawodu)

……………………………………

…………………………………………………………

data

Decyzja dyrektora szkoły

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

właściwe zaznaczyć „X”

 przyznaję stypendium „Młodego Zawodowca”
w wysokości ………..…………… zł miesięcznie
 nie przyznaję stypendium z powodu …………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………….
data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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