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                                                                                                                                          Załącznik do uchwały Nr 94/04 

                                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Strzegomiu 
                                                                                                                                                  z dnia 10 listopada 2004 r. 
 

 

Urząd Miejski w Strzegomiu 
              Wydział Oświaty  

Rynek 38 
58-150 Strzegom 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA, STUDENTA 
Data złożenia wniosku: ........................................ Nr kolejny: ................. 

(Wypełnia Urząd Miejski w Strzegomiu) 
 
 

 

CZĘŚĆ I 
INFORMACJE OD UCZNIA, STUDENTA – opis sytuacji szkolnej i rodzinnej 
1. Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon: 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
2. Nazwa i adres szkoły, uczelni do której uczęszcza, klasa, semestr: 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
CZĘŚĆ II 
INFORMACJE OD UCZNIA, STUDENTA – opis osiągnięć ucznia, studenta 
1. Dziedzina osiągnięć ucznia, studenta: (naukowa – podać rodzaj, artystyczna – podać 
rodzaj, sportowa – rodzaj dyscypliny, społeczna – rodzaje działalności – odpowiednie 
wpisać) 
....................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
2. Opis dotychczasowych osiągnięć w skali gminy, powiatu, województwa, kraju wraz 
z uwzględnieniem informacji na temat udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach 
oraz sukcesów i wyróżnień, które były udziałem ucznia, studenta. 
Opis uzyskanych efektów. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
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3. Załączniki: kserokopie dyplomu, dokumentu potwierdzającego osiągnięcia ucznia, 
studenta – wymienić: 
.................................................................................................................... .................................................................... 
.................................................................................................................. ...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 
4. Najbliższe plany związane z rozwojem talentu, podać dziedzinę: naukową, 
artystyczną, sportową, społeczną; w jaki sposób będą kontynuowane i rozwijane 
zainteresowania, gdzie i pod czyim kierunkiem, jakie są bliższe i dalsze cele wyznaczone 
przez ucznia, studenta w podejmowanych działaniach: 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
CZĘŚĆ III 
INFORMACJA INNYCH, CO MÓWIĄ O UCZNIU, STUDENCIE UBIEGAJĄCYM 
SIĘ O STYPENDIUM – opinie i oceny na temat postawy ucznia, studenta, jego pracy, 
zaangażowania, zainteresowań i dotychczasowych efektów, mocnych i słabych 
stronach: 
1. Opinia nauczyciela, instruktora, trenera prowadzącego ucznia, studenta na temat jego 
osiągnięć, możliwości i perspektyw rozwoju, także problemów i potrzeb: 
........................................................................................................ ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
CZĘŚĆ IV 
INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSÓW 
(wypełnia uczeń, student wspólnie z nauczycielem, trenerem, instruktorem 
prowadzącym) 
1. Informacja o celowości pomocy, o którą ubiega się uczeń, student w chwili obecnej – 
na co chciałby przeznaczyć przyznane stypendium: 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………...…………..………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Inne potrzeby związane z rozwojem zainteresowań i talentów ucznia, studenta: 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
............................................................................ 
(podpis składającego wniosek)         (podpis ucznia, studenta) 
 
............................................................... 
(data wypełnienia wniosku) 

 
CZĘŚĆ V 
Opinia Komisji Stypendialnej z dnia .......................................... 
w składzie: 
1. ................................. 
2. ................................. 
3. ................................. 
 
 
Komisja po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium i po dokonaniu analizy 
złożonych dokumentów pozytywnie opiniuje / negatywnie opiniuje* przyznanie 
stypendium w wysokości .................................................................................................................................. 
/słownie: ................................................................................................................................................................... 
w celu wsparcia rozwoju talentu i zainteresowań w dziedzinie naukowej / artystycznej / 
sportowej / społecznej *. 
 
Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 
1. ................................. 
2. ................................. 
3. …………………….. 
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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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Strzegomia  – Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 

Strzegom. 
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.  

      Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia, 

studenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm),  art. 90t ust. 1 ustawy z dnia  7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i Uchwały Nr 94/04  Rady Miejskiej w  Strzegomiu  
z dnia 10 listopada 2004r.  w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów  
i studentów  Gminy Strzegom. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, ostatecznego zakończenia sprawy. 
5. Ma Pani/Pan prawo do:  

− dostępu do treści swoich danych; 

− żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych; 

− żądania ograniczenia przetwarzania; 

− wniesienia sprzeciwu; 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to 
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem). 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781). 

7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania. 
8. Podane przez Pana/Panią danych osobowych zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania 

jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku. 
 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do celów 
kontaktowych 

Tak             Nie 
                                                                                         

………………………………..…………  
                                                  (data i czytelny podpis)     
 

 
Wyrażam zgodę na  udostępnienie danych wizerunkowych dla mediów                          

Tak            Nie 

 
                                                                                                   
                                                                ….…….……………………………….. 
                                                                        (data i czytelny podpis)     

 

 

mailto:iodo@amt24.biz

