
         Załącznik do Regulaminu  szczegółowych warunków                       
i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Przyrów                                    
dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych                                                                     

funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach                                 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych                                                                                 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przyrów 

 

............................................................                                                                                       
          (imię nazwisko wnioskodawcy) 

............................................................ 
       (adres zamieszkania) 

............................................................ 
       (adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………. 
         (telefon kontaktowy - dobrowolnie) 

 

Wniosek  o przyznanie stypendium Wójta Gminy Przyrów dla 

wybitnie uzdolnionych uczniów 

 

I. Informacje o uczniu: 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………. 
 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………… 
 

3. Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………… 
 

4. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………. 

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

5. W roku szkolnym ……………………………………………. uczeń/uczennica 

klasy ……………………... 
 

6. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku 
szkolnego (w zaokrągleniu do części setnych): …………………………………………. 
 

II. Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium: 

□ –  dla ucznia za wysokie wyniki w nauce 

□ –  dla ucznia za wybitne osiągnięcia naukowe 

□ – dla ucznia – członka zespołu uczniów za wybitne osiągnięcia 
naukowe 

 

 

 

 



III. Opis osiągnięć ucznia w roku szkolnym (należy dołączyć do wniosku 
kserokopię świadectwa oraz kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie 

wymogu przyznania stypendium, potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez 

dyrektora szkoły):   

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

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

 

IV. Dane do wypłaty stypendium: 

1. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego: 

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

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

2. Preferowana forma wypłaty przyznanego stypendium*: 

□ wypłata gotówką w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie za okazaniem 
dowodu osobistego; 

□ wypłata na rachunek bankowy: 

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

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

.......................................................................................................... 
(należy podać imię, nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwę banku i numer 

rachunku) 

 

                                                                  

...............................................                    ………………………………………………… 
       (miejscowość, data)                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

* należy zaznaczyć wybraną formę wypłaty przyznanego stypendium 

 

V. Uzasadnienie Dyrektora szkoły: 

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

                                                        

                                                                                       

………………………………………… 
(podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl 

- reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,               

z  którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez                               

e-mail:  iod@przyrow.pl. 

3. Dane osobowe osób będących wnioskodawcami oraz stypendystami Wójta Gminy 

Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych są przetwarzane w 

celu realizacji zadań administratora związanych z realizacją niniejszego świadczenia.  

4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie Regulaminu  przyznawania 

Stypendium Wójta Gminy Przyrów w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) 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. 

5. Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

6. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o 

świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw 

lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Po upływie tego okresu dane 

osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.  

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze 

świadczeń w ramach przyznanego stypendium. 

10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym nie stosuje profilowania. 

 

 


