UCHWAŁA NR X/82/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez
Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania
Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. − o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 90t
ust. 4, w związku z art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. − o systemie oświaty
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1481; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), a także
w związku z lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze
szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski − Rada Powiatu Włoszczowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki, formy i zakres pomocy udzielanej przez
Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także tryb postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania −
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/140/01 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia
19 września 2001 r. − w sprawie zasad udzielania stypendiów Starosty Włoszczowskiego dla
uczniów wybitnie uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki,
sztuki i sportu ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Włoszczowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni - licząc od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego
Zbigniew Matyśkiewicz

Załącznik
do uchwały Nr X/82/19
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 16 września 2019 r.
Szczegółowe warunki,
formy i zakres pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
a także tryb postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania
§ 1. Ilekroć w niniejszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) programie - należy przez to rozumieć lokalny program wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży,
2) Staroście - Starostę Włoszczowskiego,
3) stypendium - stypendium za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce,
§ 2. 1. Program realizowany jest w następujących formach:
1) stypendium,
2) wyróżnienia za szczególne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce,
§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Powiat Włoszczowski,
2) w roku szkolnym poprzedzającym ten rok szkolny, na który może ono
zostać przyznane i przypada jego wypłata, uzyskał na świadectwie co najmniej następującą średnią ocen – odpowiednio:
a) w liceum ogólnokształcącym – 5,00,
b) w technikum – 4,85,
c) w szkole branżowej - 5,00;
3) wykazuje wybitne uzdolnienia i uzyskał szczególne osiągnięcia co najmniej
w jednej spośród następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk
ścisłych i przyrodniczych, przedmiotów zawodowych, co wyraża się:
a) tytułem finalisty (laureata) olimpiady, konkursu przedmiotowego lub
interdyscyplinarnego na szczeblu centralnym, lub
b) tytułem laureata olimpiady, konkursu itp. przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), lub
c) średnią ocen na świadectwie w danej dziedzinie nauk lub w grupie
przedmiotów zawodowych – w wysokości co najmniej 5,00.
2. W przypadku warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a i b, dyrektor podaje
we wniosku informację, czy etap wojewódzki (regionalny) lub centralny był poprzedzony
eliminacjami niższego stopnia i dokonuje ich wyszczególnienia.
3. Ubieganie się o stypendium następuje poprzez złożenie wniosku, którego wzór
określono w załączniku 1.
4. Zgłoszenia uczniów do stypendium dokonuje dyrektor szkoły, co następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
5. Dyrektor szkoły składa wniosek o przyznanie stypendium w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w terminie do 30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 6.
6. W przypadku stypendium przyznawanego na rok szkolny 2019/2020 termin składania wniosków, o których mowa w ust. 5, upływa z dniem 20 października 2019 r.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają rozpatrzeniu przez komisję
powołaną przez Starostę.
2. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu, o ile nie zostanie
wykazane, że niezachowanie terminu określonego – odpowiednio – w § 3 ust. 5 i 6
nastąpiło z przyczyn zupełnie niezależnych od wnioskodawcy.
3. Wnioski niekompletne (zawierające braki formalne) podlegają rozpatrzeniu
wyłącznie pod warunkiem ich uzupełnienia przez dyrektora w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji,
4. W posiedzeniu komisji powinna uczestniczyć co najmniej połowa jej składu.
5. Do zadań komisji należy:
1) analiza formalna i merytoryczna wniosków,
2) sporządzenie protokołu i przedstawienie Staroście kandydatów do stypendium,
z uwzględnieniem stopnia spełniania warunków, o których mowa § 3 ust. 1.
§ 5. 1. Stypendium przyznaje Starosta na okres obejmujący rok szkolny, natomiast
jego wysokość ustala się w kwocie 2000 zł.
2. Ilość stypendystów jest uzależniona od wielkości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Włoszczowskiego.
3. Po przyznaniu stypendium środki finansowe na jego wypłatę podlegają wprowadzeniu do budżetu szkoły, której uczniem jest stypendysta.
4. Stypendium wypłaca się jednorazowo – w terminie do 30 listopada roku szkolnego, na który zostało ono przyznane, co następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez pełnoletniego stypendystę, lub – w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego
rodzica (opiekuna prawnego).
5. O przyznaniu stypendium informowany jest uczeń oraz dyrektor szkoły.
§ 6. 1. Wyróżnienie za wysokie wyniki oraz szczególne osiągnięcia w nauce
ma charakter rzeczowy i przyznaje je Starosta.
2. Maksymalną wartość wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1, ustala się na kwotę
500 zł. Może ono zostać przyznane uczniowi (absolwentowi) szkoły prowadzonej przez
Powiat Włoszczowski na wniosek dyrektora szkoły, którego wzór określono w załączniku 2,
zawierający informację o jego szczególnych osiągnięciach, a mianowicie w konkursach,
olimpiadach itp., co najmniej o zasięgu powiatowym.
3. Wyróżnienie określone w ust. 1 może być przyznane również uczniowi (absolwentowi) szkoły prowadzonej przez Powiat Włoszczowski - wskazanemu przez dyrektora,
który uzyskał wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego, a mianowicie co najmniej 5,00.
§ 8. 1. Przyznanie stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie wyklucza możliwości otrzymania wyróżnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

Załącznik 1
WZÓR
Wniosek o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
I. Dane kandydata do stypendium
1. Imię i nazwisko ucznia:
……………………………………………………..……………………..….………….
2. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………
3. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń:
……………………………………………………………………………..…………….
4. Klasa, profil/zawód w roku szkolnym………………:
……………………………………………………………………………………………
5. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za rok szkolny…………….:
……………………………………………………………………………………………
6. Informacja o szczególnych osiągnięciach w nauce:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..…………………
II. Dodatkowe informacje.
1. Opinia rady pedagogicznej:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………….
Miejscowość, data

……………………………
Podpis

2. Opinia samorządu uczniowskiego:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………….
Miejscowość, data

……………………………
Podpis

…………………………….………
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
Załączniki:
1. Oświadczenie kandydata do stypendium
2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (wymienić):
…………………………………………………………………………………………...

Załącznik 2
WZÓR
Wniosek o przyznanie wyróżnienia
za wysokie wyniki oraz szczególne osiągnięcia w nauce
I.

Dane kandydata do wyróżnienia:

1. Imię i nazwisko ucznia:
……………………………………………………..……………………..….………….
2. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………
3. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń:
……………………………………………………………………………..…………….
4. Klasa, profil/zawód w roku szkolnym ……………:
…………………………………………………………………………………………..
5. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za rok szkolny ………..:
………………………………………………………………………………………….
6. Informacja o szczególnych osiągnięciach w nauce, w konkursach, olimpiadach itp., co
najmniej o zasięgu powiatowym:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
. ………………………………………………………………………………………..

………………….
Miejscowość, data

…………………………….………
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
Załączniki:
1. Oświadczenie kandydata do wyróżnienia
2. …………………………………………

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
do stypendium/wyróżnienia w ramach lokalnego programu
wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do stypendium/wyróżnienia w
ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych
w związku z przyznaniem i przekazaniem stypendium/wyróżnienia. Zostałem poinformowany o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich
danych oraz możliwości ich poprawiania.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz
opisu moich osiągnięć będących przedmiotem przyznania stypendium / wyróżnienia  polegające na umieszczeniu informacji i zdjęć z uroczystości ich wręczenia na stronie internetowej i prasie lokalnej.
4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

………………………
Miejscowość, data

………….……….………………………...
Czytelny podpis kandydata
do stypendium/wyróżnienia

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania, a także przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…
………………………
Miejscowość, data

………….………………………………...
Czytelny podpis kandydata
do stypendium/wyróżnienia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dotycząca przyznania stypendium/wyróżnienia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Włoszczowski, ul. Wiśniowa
10, 29-100 Włoszczowa;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji procesu przyznania stypendium / wyróżnienia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży zgodnie z uchwałą Nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia
16 września 2019 r.
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze przyznania stypendium/wyróżnienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest
dobrowolne. Niepodanie numeru telefonu będzie skutkowało przekazywaniem informacji
wyłącznie drogą pocztową;
5) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą członkowie komisji, a także podmioty realizujące proces przyznania i wypłaty stypendium/wyróżnienia, uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu;
9) administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania, a także przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

………………………
Miejscowość, data

………….…………………………...
Czytelny podpis kandydata
do stypendium/wyróżnienia

