Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu
„Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowanego przez Powiat Dąbrowski w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020.

Wniosek o przyznanie stypendium
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu nr
RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowanego przez Powiat
Dąbrowski
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów SPR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer wniosku: wypełnia wydział REZ

REZ.

042.

3.

201

Potwierdzenie wpływu:

Część I
A. Dane Uczennicy/Ucznia
1. Nazwisko:
2. Imię/Imiona:
3. PESEL:
1

4. Uczeń szkoły :
2

B. Dane teleadresowe Wnioskodawcy do korespondencji
1. Nazwisko:
2. Imię/Imiona:
3. Miejscowość:

4. Kod pocztowy:

5. Poczta:

6. Ulica:

7. Nr domu:

8. Nr mieszkania:
3

9. Nr telefonu :

4

10. Adres e-mail :

1

Należy wpisać nazwę oraz typszkoły, do której uczęszcza uczennica/uczeń.
Wnioskodawcą może być:
a. Pełnoletni Uczeń szczególnie uzdolniony mający pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. Przedstawiciel ustawowy (rodzic)/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego/niemającego
zdolności do czynności prawnych.
3
Pole wypełniane opcjonalnie.
4
Pole wypełniane opcjonalnie.
2

pełnej
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C. Dane szkoły, do której Uczeń szczególnie uzdolniony uczęszcza
1. Nazwa szkoły:
2. Miejscowość:

3. Kod pocztowy:

4. Poczta:

5. Ulica:

6. Numer:

7. Nr tel./faksu:

8. Adres e-mail:

9. Klasa ucznia:

Część II
A. Oceny Ucznia szczególnie uzdolnionego z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym ...../.....
(poprzedzającym złożenie wniosku)

5

Przedmioty zawodowe

Nazwa przedmiotu:

Ocena:

Średnia ocen (do dwóch miejsc po przecinku):

B. Oceny Ucznia szczególnie uzdolnionego z 2 wybranych przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z
zawodem w roku szkolnym ....../........(poprzedzającym złożenie wniosku)
Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa przedmiotu:

Ocena:

Średnia ocen (do dwóch miejsc po przecinku):

C. Ocena Ucznia szczególnie uzdolnionego z zachowania w roku szkolnym ....../........(poprzedzającym
złożenie wniosku)
Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa przedmiotu:

Ocena:

Zachowanie

5

Należy wpisać oceny z przedmiotów realizowanych zgodnie z rodzajem szkoły ponadgimnazjalnej, do której
Uczeń szczególnie uzdolniony uczęszcza.
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6

D. Szczególne osiągnięcia Ucznia szczególnie uzdolnionego
Uczeń szczególnie uzdolniony jest:

Tak

Nie

1. Laureatem olimpiady lub turnieju trzeciego stopnia (centralnego):
Pełna nazwa olimpiady/turnieju:

Rok szkolny olimpiady/turnieju:
2. Laureatem konkursu o zasięgu min. wojewódzkim:
Pełna nazwa konkursu:

Rok szkolny konkursu:

3. Finalistą olimpiady lub turnieju trzeciego stopnia (centralnego):
Pełna nazwa olimpiady/turnieju:

Rok szkolny olimpiady/turnieju:
4. Finalistą konkursu o zasięgu min. wojewódzkim:
Pełna nazwa olimpiady/turnieju:

Rok szkolny konkursu:
Część III
A. Oświadczenie Wnioskodawcy o prawdziwości danych
Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku o przyznanie stypendium
i w dokumentach do niego załączonych.
……………………………….

…………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis Wnioskodawcy

6

Należy wykazać osiągnięcia z jednego z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym
zlożenie
wniosku,
przy
czym
warunkiem
uznania
ww.
osiągnięć
jest
przeprowadzenie
konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz.125, z późn. zm.).
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B. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku
z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie stypendium z projektu pn. „Powiatowe Centrum
Kompetencji Zawodowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa
Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
2) administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu nr RPMP.10.02.02-120230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - Powiat
Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
7
realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na
zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) zostałam/em poinformowany/a o możliwości swojego przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym,
którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do
potrzeb przyszłych uczestników;
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………….
Miejscowość i data

7

…………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju Regionalnego
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C. Oświadczenia
1. Przyjmuję do wiadomości, że w celu zawarcia umowy stypendialnej oraz wypłaty stypendium,
niezbędnym będzie podanie dalszych danych osobowych, w tym danych wymaganych Wytycznymi
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek
w przypadku ich nie podania i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie udzielenie wsparciaw formie
stypendialnej w ramach projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” nie będzie możliwe.
2. Zapoznałem się Regulaminem programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu
„Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” przyjętym Uchwałą nr ....../....../17 Rady Powiatu
Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia ...............2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.,
poz. .......).

……………………….
Miejscowość i data

…………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Część IV
A. Załączniki

8

1) Dokument, poświadczający wyniki edukacyjne ucznia za rok szkolny poprzedzający złożenie
wniosku.
2) Zaświadczenie lub inny dokument poświadczający szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia.
3) Rekomendacja Dyrektora szkoły.
4) Oświadczenie nauczyciela o pełnieniu nieodpłatnej opieki dydaktycznej .

8

Należy odznaczyć załączniki składane wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium.
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