
UCHWALA NR XIX/149/2020 
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Na podstawie art. 12 pkt lOa oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1481 ze zm.), § l lm rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) oraz uchwały 
Nr XIX/148/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określana będzie corocznie 
w budżecie Powiatu Krośnieńskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 
powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 2192) zm. uchwałą 
Nr XVII/134/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 1952). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/149/2020 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

Regulamin Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady i szczegółowe warunki udzielania wsparcia finansowego młodzieży w 

ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, uczęszczających do szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński . 

§ 2. Udzielanie wsparcia finansowego polega na przyznaniu stypendium za: 
1) wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia w turniejach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

3) osiągnięcia uczniów w turniejach, olimpiadach i konkursach zgodnych z nauczanym zawodem; 

4) osiągnięcia sportowe w zawodach, w których uczeń reprezentował lub promował swoją szkołę . 

Rozdział II 

Warunki uczestnictwa w programie 

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się raz w roku za okres od 1 września do 30 czerwca poprzedniego roku 

szkolnego. 

2. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym minimum jedno z poniższych kryteriów: 

1) osiągającym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych równą lub wyższą niż 4,75 ; 

2) laureatom oraz finalistom olimpiad na szczeblu centralnym oraz turniejów, bądź konkursów 

przedmiotowych lub zgodnych z nauczanym zawodem na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

3) osiągającym wysokie wyniki sportowe w zawodach, w których uczeń występował jako 

reprezentant szkoły lub ją promował tzn.: 

a) zdobywcom od I do III m-ca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych 

na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

b) zdobywcom od I do X miejsca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych 

na szczeblu ogólnopolskim. 

3. W roku szkolnym 2019/2020 stypendium dla laureatów lub finalistów olimpiad, turniejów bądź 

konkursów zgodnych z nauczanym zawodem mogą otrzymać także uczniowie posiadający tytuł laureata lub 

finalisty olimpiad, turniejów bądź konkursów zgodnych z nauczanym zawodem przyznany przez 

organizatora olimpiady, turnieju bądź konkursu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu laureata lub finalisty jest 

zaświadczenie wydane przez organizatora. 

4. Stypendium może być przyznane również uczniom szkół specjalnych spełniającym minimum jedno 

z poniższych kryteriów: 

1) osiągającym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych równą lub wyższą niż 4,75; 

2) uczestnikom konkursów przedmiotowych, zgodnych z nauczanym zawodem lub rozwijających ich 

zdolności na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

3) zdobywcom od I do III m-ca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych 

na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w których uczeń występował jako reprezentant szkoły 

lub ją promował. 
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Rozdział III 
Zasady i terminy udzielania stypendium 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za osiągniecia z ubiegłego roku szkolnego dla uczniów 

spełniających kryteria, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1, występuje pełnoletni uczeń lub 
opiekun prawny ucznia samodzielnie bądź za pośrednictwem dyrektora szkoły do Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego w terminie do 15 września danego roku. 

2. Stypendia mogą być przyznane następująco : 

1) w ramach osiągnięć za wyniki w nauce: 
a) uczniowie ze średnią ocen w przedziale pomiędzy 4,75 a 4,99 mogą otrzymać stypendium 

w wysokości 80 zł miesięcznie przez okres 1 O m-cy, 
b) uczniowie ze średnią ocen równą i wyższą niż 5,0 mogą otrzymać stypendium w wysokości 

90 zł miesięcznie przez okres 1 O m-cy, 
2) w ramach osiągnięć na turniejach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych lub zgodnych 

z nauczanym zawodem: 

a) finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim mogą otrzymać 

stypendium w wysokości 50 zł miesięcznie przez okres 1 O m-cy, 

b) laureaci i finaliści olimpiad, turniejów bądź konkursów zgodnych z nauczanym zawodem 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim mogą otrzymać stypendium w wysokości 70 zł miesięcznie 
przez okres 1 O m-cy ; 

3) w ramach osiągnięć sportowych: 
a) zdobywcy od I do III m-ca w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, w 

których uczeń występował jako reprezentant szkoły lub ją promował mogą otrzymać stypendium 

w wysokości 50 zł miesięcznie przez okres 1 O m-cy, 
b) zdobywcy od I do III m-ca w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, w 

których uczniowie występowali jako reprezentanci szkoły lub ją promowali mogą otrzymać 
stypendium w wysokości 40 zł miesięcznie przez okres 1 O m-cy, 

c) zdobywcy od I do X miejsca w indywidualnych lub drużynowych zawodach sportowych 
na szczeblu ogólnopolskim mogą otrzymać stypendium w wysokości 60 zł miesięcznie przez 

okres 1 O m-cy, 
3. Wniosek przed złożeniem powinien być zweryfikowany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza 

uczeń. 

4. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych 

w § 3, a także zgodę rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów na uczestnictwo 

w programie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 
§ 5. 1. Decyzję o przyznanych stypendiach podejmuje Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu procedury 

kwalifikacyjnej. 

2. Złożone wnioski o przyznanie stypendiów podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. 
3. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych, świadczenia 

przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe lub 
sportowe. 

4. W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich 
wyników naukowych lub sportowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników. 

5. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna. 
6. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

7. Wyklucza się możliwość przyznania stypendium za to samo osiągnięcie . Stypendium przyznane na 
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podstawie niniejszego regulaminu i w kwotach określonych w § 4 ust. 2 pkt 1 za wysokie wyniki w nauce, 

tj. , średnią ocen w roku szkolnym 2019/2020 pomniejsza się o już wypłacone stypendium tej samej osobie 

za I semestr wskazanego roku szkolnego, z wyżej wymienionego tytułu. 

8. Informacja o przyznaniu stypendiów podawana jest do publicznej wiadomości. Nagrodzony uczeń 

jest informowany o przyznaniu stypendium i otrzymuje okolicznościowy list gratulacyjny. 

9. Stypendium w kwotach, o których mowa w § 4 ust. 2 wypłacane będzie jednorazowo za okres 

I O miesięcy, na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez stypendystę lub opiekuna prawnego ucznia. 
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Imię i nazwisko ucznia 

adres zamieszkania 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/149/2020 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium 

za wysoką średnią ocen/osiągnięcia naukowe/osiągnięcia sportowe* 

1. Nazwa szkoły: .„ ..... .......... ...... „ .. . „„ ........ „.„ .. .. „„ ..... .... „ ... „ ..... ..... „ ... „ .. ........ ....... .. „ .. „ .. . „ .. . „„ .... .. .. .... .. . „. 
2. Klasa: .... „„„„„„ „ ... . „ typ szkoły : .... . .. „ „ ... „. „ .. „ „ „„ zawód:.„ ... „ ... .. „ .......... „„„„ ... „ .„ .. „„.„ ... „. 

3. Średnia ocen uzyskana z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec ubiegłego roku szkolnego: 
. ... . ... . ... , 

4. Krótki opis osiągnięć ucznia: 

5. Imię i nazwisko właściciela oraz numer konta do wypłaty ewentualnego stypendium 

6. Wykaz załączonych dokumentów: 

7. Adnotacja dyrektora szkoły potwierdzająca prawdziwość danych zawartych we wniosku oraz spełnianie 
przez ucznia kryteriów określonych uchwałą 

•J niewłaściwe skreś li ć 
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. . 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

lub pełnoletniego ucznia) 

Załącznik Nr 3 do uchwały r XIX/149/2020 

Rady Powiatu Krośnieńskiego 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo : .. .... ......................................................................... ... .. .... ...... . 
(imię i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia) 

w Powiatowym Programie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Krośnieński. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

lub pełnoletniego ucznia) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

(zamieszczoną na odwrocie dokumentu), w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 

Powiat Krośnieński, a w szczególności zostałem/am poinformowany/a, że: 

• udział w programie jest dobrowolny, 

• podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Programie, 

• administratorem danych osobowych dziecka/pełnoletniego ucznia jest Powiat Krośnieński 

z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, 

• dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora w celu realizacji Programu, 

• uczestnik/rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści tych danych, ich 

sprostowania oraz wniesienia żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

lub pełnoletniego ucznia) 
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Klauzula informacyjna - Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński. 

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 Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Krośnieński z siedzibą: 38-400 

Krosno, ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 43-75-713 fax: 13 43 -75 -715 e-mail : 

starostwo@powiat.krosno.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

tel. 13 43-75-831, e-mail : iodo@powiat.krosno.pl. 

dane kontaktowe: adres j .w„ 

3 . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. Ogólnego Rozporządzenia RODO) w celu prowadzenia 

postępowania w sprawie przyznania stypendium w ramach Powiatowego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (art. 90t ust.l pkt 2), a także uchwała Nr XIX/148/2020 Rady 

Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Uczniów oraz uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 

1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 

dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

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

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwum zakładowego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą 

kwestionują prawidłowość danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie 

zgody przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy 

rozporządzenia. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa 

(wskazanych we wniosku) jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana tych danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium. 

W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
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