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………………………………………………… 

                       (pieczęć szkoły) 
Załącznik do Regulaminu przyznawania przez 

Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego 

stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 
 

WNIOSEK 
o przyznanie przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium  

dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 
 

 

za rok szkolny 2020/2021 
 

I. DANE O WNIOSKODAWCY  

Wnioskodawca* 

 dyrektor szkoły 

 rodzic lub opiekun prawny ucznia 

 pełnoletni uczeń 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  

 

II. INFORMACJE O UCZNIU 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL  

Urząd Skarbowy 

(nazwa i adres) 

 

 

 

Miejsce zamieszkania* 
 miasto Tarnów 

 poza miastem Tarnowem 

Adres zamieszkania 

 

 

 
 

III.  INFORMACJE DODATKOWE 

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki  

Imię i nazwisko opiekuna 

prawnego 
 

Telefon  

Nr rachunku bankowego  

Właściciel rachunku 

bankowego 
 

Nazwa banku  
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IV. INFORMACJE O SZKOLE – WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY 

(dane za rok szkolny, którego dotyczy wniosek) 

Nazwa szkoły 

 

 

 

 

Siedziba szkoły* 
 miasto Tarnów 

 poza miastem Tarnowem 

Organ prowadzący 

szkołę* 

 Gmina Miasta Tarnowa 

 inny organ 

Adres szkoły 

 

 

 

 

Telefon  

Klasa  

Średnia ocen  

Ocena z zachowania   

 

 

 

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

                    (miejscowość, data)          (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

V. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA 

Rodzaj osiągnięć* 
 wybitne osiągnięcia indywidualne 

 wybitne osiągnięcia zespołowe 

 wybitne osiągnięcia naukowe 

 wybitne osiągnięcia artystyczne 
 

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot: ……………………………………………………………...……………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………................................................................... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………..…... 
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Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot: …………………………………………………………………………………...………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………............................................................... .... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

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

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot: …………………………………………………………...………………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………............................................................... .... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

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

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………...... 

Zdobyte miejsce: ………....…...... Szczebel: …………………………………………..………………………..…. 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju: …………………………………………………..………………………....... 

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

Przedmiot: …………………………………………………………………...………………………………..…….. 

Organizator: ……………………………………………………………………………………………………...…. 

Patronat: ……………………………………………………………………………………………………...……... 

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

Data i miejscowość przeprowadzenia eliminacji finałowych: …………................................................................... 

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

Rodzaje eliminacji poprzedzających etap finałowy i zdobyte na nich miejsca: ………………………………..….. 

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

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

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

 

 

 

 

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

                    (miejscowość, data)                       (podpis wnioskodawcy) 
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VI. WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU 

 

-   uwierzytelniona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa szkolnego; 

-  oryginały lub uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

ucznia (do dokumentu w języku obcym, dołącza się tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza 

przysięgłego) - wymienić jakie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

* właściwe zaznaczyć 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych 

osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów; 

 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@umt.tarnow.pl lub pisemnie na adres: 

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów; 
 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: 

- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327, z późn. zm.); 
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029, z późn. zm.); 

- uchwały Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta 
Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. 

z 2018 r., poz. 4141); 

którym jest przyznawanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży; 
 

4. W związku z przetwarzaniem przez Urząd danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane te mogą być przekazywane do 

innych podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 

niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora; 
 

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

- osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane 

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 

7. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym ale niezbędnym do udzielenia jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta 

Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży; 

 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


