DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 23 lipca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej; ZUW
Data: 23.07.2018 14:00:26

Poz. 3467
UCHWAŁA NR XLV/285/18
RADY POWIATU W GRYFICACH
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Gryficki”
Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2198 i poz. 220) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat
Gryficki” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfickiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/347/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie
przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4661).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Gołuchowski
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do uchwały Nr ............
Załącznik do uchwały Nr Załącznik
XLV/285/18
Rady Powiatu Gryfickiego
Rady Powiatu w Gryficach z dnia....................................
z dnia 20 czerwca 2018 r.

„PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT GRYFICKI”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat
Gryficki”, zwany dalej Programem, adresowany jest do szczególnie uzdolnionych
uczniów, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryficki.
2. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie
działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, osiąganych przez uczniów szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie,
2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym,
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz
rozwijania swoich umiejętności,
4) zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach
na szczeblu wojewódzkim, regionalnym i ogólnopolskim,
5) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki
czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska
szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej
wartości w społeczności Powiatu Gryfickiego,
6) promocja powiatu poprzez reprezentowanie powiatu przez uczniów w województwie
i kraju oraz zaistnienie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych Powiatu
Gryfickiego w ogólnopolskich rankingach najlepszych szkół i osiąganie wyższej
pozycji w rankingach maturalnych.
§2
FORMA REALIZACJI PROGRAMU
1. Jako formę realizacji Programu ustanawia się:
1) Stypendium Starosty Gryfickiego,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–3–

Poz. 3467

2) Nagrodę Starosty Gryfickiego,
3) Nagrodę Starosty Gryfickiego dla najlepszego ucznia szkoły,
4) Nagrodę Starosty Gryfickiego dla Najlepszego Maturzysty,
5) Grupową Nagrodę Starosty Gryfickiego.
2. Stypendium i nagrody nie mają charakteru socjalnego.
§3
TRYB PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW STAROSTY GRYFICKIEGO
1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do końca
czerwca (10 miesięcy), a dla uczniów klas programowo najwyższych od września
do końca kwietnia (8 miesięcy).
2. O

stypendium

ubiegać

się

mogą

uczniowie

szkół

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryficki:
a) stypendium może uzyskać uczeń liceum ogólnokształcącego, który uzyskał w wyniku
klasyfikacji końcowo rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 z przedmiotów: język
polski, języki obce, matematyka, historia/historia i społeczeństwo, geografia, fizyka,
chemia, biologia/przyroda, informatyka, wiedza o społeczeństwie, w tym przedmioty
realizowane w rozszerzeniu oraz wzorową ocenę zachowania,
b) stypendium może uzyskać uczeń technikum, który uzyskał w wyniku klasyfikacji
końcowo rocznej średnią ocen co najmniej 4,9 z przedmiotów: język polski, języki
obce, matematyka, przedmioty zawodowe i praktyka zawodowa oraz wzorową ocenę
zachowania,
c) stypendium może uzyskać uczeń branżowej szkoły I stopnia/ klasy dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej
średnią ocen co najmniej 4,9 z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka,
przedmioty zawodowe (teoretyczne i praktyczne) oraz wzorową ocenę zachowania.
3. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.
4. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie, jednak nie wyższa niż
250 zł miesięcznie.
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1, może
wystąpić:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2) rodzic lub opiekun prawny ucznia,
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3) pełnoletni uczeń.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Gryficach
do końca roku szkolnego.
7. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd Powiatu.
8. Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów
oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji.
Komisja nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie.
9. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych
stypendiów, określając listę stypendystów.
10. W przypadku, gdy Stypendysta zmienia szkołę na inną prowadzoną przez Powiat
Gryficki, stypendium przysługuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu.
11. W przypadku, gdy Stypendysta zmienia szkołę na inną, nieprowadzoną przez Powiat
Gryficki, stypendium przysługuje do końca miesiąca, w którym Stypendysta był uczniem
szkoły prowadzonej przez Powiat Gryficki.
12. Informację o fakcie zmiany szkoły przez Stypendystę przekazuje niezwłocznie Dyrektor
szkoły, która złożyła wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Gryfickiego.
§4
TRYB PRZYZNAWANIA
NAGRÓD STAROSTY GRYFICKIEGO
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym wykazał się wybitnym
osiągnięciem w dziedzinie naukowej, sportowej, działalności społecznej, kulturalnej lub
innej – w szczególności laureat konkursów, olimpiad i zawodów sportowych szczebla
krajowego i międzynarodowego.
2. Nagroda przyznawana jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego.
3. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.
4. Jednorazowa wysokość nagrody nie może być niższa niż 100 zł, jednak nie wyższa niż
1.000 zł.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2, może wystąpić:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2) rodzic lub opiekun prawny ucznia,
3) organizacja szkolna, społeczna itp.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Gryficach
do końca roku szkolnego, w którym uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia.
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7. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie, o którym mowa
w ust. 1. Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń.
8. Wnioski o nagrody rozpatruje Komisja, powołana przez Zarząd Powiatu.
9. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych oraz kwoty
przyznanych nagród i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji. Komisja
nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie oraz niekompletnych.
10. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych nagród,
określając listę uczniów nagrodzonych.
11. Starosta może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę rzeczową za szczególne osiągnięcia
w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. W tym
przypadku ust. 2 do 10 nie stosuje się.
12. Uczeń, któremu Starosta przyznał nagrodę, o której mowa w ust. 11 nie może ubiegać się
o nagrodę za to samo osiągniecie w pozostałych kategoriach tj: Nagrodę Starosty
Gryfickiego i Grupową Nagrodę Starosty Gryfickiego.
13. Starosta wręcza przyznane nagrody w sposób uroczysty. Wraz z nagrodą uczeń otrzymuje
pamiątkowy dyplom.
§5
TRYB PRZYZNAWANIA
NAGRÓD STAROSTY GRYFICKIEGO DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej
najwyższą średnią ocen w swojej szkole i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Jednorazowa wysokość nagrody nie może być niższa niż 300 zł i nie wyższa niż 700 zł.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, której wzór stanowi załącznik nr 3, występuje
dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Gryficach
do końca roku szkolnego.
5. Wnioski o nagrody rozpatruje Komisja, powołana przez Zarząd Powiatu.
6. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych oraz kwoty
przyznanych nagród i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji. Komisja
nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie oraz niekompletnych.
7. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych nagród,
określając listę uczniów nagrodzonych.
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8. Starosta wręcza przyznane nagrody w sposób uroczysty. Wraz z nagrodą pieniężną uczeń
otrzymuje pamiątkowy dyplom.
§6
TRYB PRZYZNAWANIA
NAGRODY STAROSTY DLA NAJLEPSZEGO MATURZYSTY
1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym uzyskał najwyższą liczbę
punktów na świadectwie maturalnym z egzaminów pisemnych: języka polskiego,
matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu dodatkowego wskazanego przez ucznia.
2. Liczbę punktów, o której mowa w ust. 1, ustala się według algorytmu:
1) podstawą naliczenia punktów są wartości wyrażone w procentach przypisane do
zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości procentów
(np. 50 % = 50 punktów),
2) liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży
się przez 0,2,
3) liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży
się przez 0,4,
4) Suma cząstkowych punktów, ustalonych zgodnie z pkt. 2 i 3. oznacza liczbę uzyskanych
punktów.
3. Nagroda ma charakter rzeczowy.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 4, występuje
dyrektor szkoły, do której uczęszczał maturzysta.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Gryficach
po otrzymaniu świadectwa maturalnego, nie później niż do 31 sierpnia danego roku.
6. Najlepszego Maturzystę wyłania Komisja, powołana przez Zarząd Powiatu.
7. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych maturzystów
oraz liczbę uzyskanych punktów i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji.
8. Starosta wręcza nagrodę w sposób uroczysty. Wraz z nagrodą maturzysta otrzymuje
pamiątkowy dyplom.
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§7
TRYB PRZYZNAWANIA
GRUPOWYCH NAGRÓD STAROSTY GRYFICKIEGO
1. Nagrodę może otrzymać grupa uczniów tworząca zespół lub drużynę, którzy w roku
szkolnym wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, sportowej,
kulturalnej lub innej - w szczególności laureaci konkursów, olimpiad i zawodów
sportowych szczebla krajowego i międzynarodowego.
2. Nagroda przyznawana jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego.
3. Jednorazowa wysokość nagrody nie może być niższa niż 100,00 zł, z zastrzeżeniem,
iż kwota minimalna na jedną osobę wynosi 50,00 zł.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 5, może wystąpić:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza grupa uczniów,
2) trener drużyny, opiekun zawodników,
3) klub sportowy, organizacja szkolna, społeczna, itp.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Gryficach
do końca roku szkolnego, w którym grupa uczniów dokonała wybitnego osiągnięcia.
6. W przypadku uzyskania osiągniecia indywidualnego i grupowego w tym samym
konkursie i na tym samym szczeblu można wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody
wyłącznie w jednej kategorii indywidualnej lub grupowej.
7. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie, o którym mowa
w ust. 1. Dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń.
8. Wnioski o nagrody rozpatruje Komisja, powołana przez Zarząd Powiatu.
9. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych oraz kwoty
przyznanych nagród i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji. Komisja
nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie oraz niekompletnych.
10. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych nagród,
określając listę nagrodzonych.
11. Starosta wręcza przyznane nagrody w sposób uroczysty. Wraz z nagrodą grupa uczniów
otrzymuje pamiątkowy dyplom.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stypendia oraz nagrody finansowe są z dochodów własnych Powiatu Gryfickiego.
Ich liczba i wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu w zależności
od wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu.
2. Wypłaty stypendiów oraz nagród dokonuje szkoła. Budżet szkoły, której uczniowi
przyznano stypendium lub nagrodę jest zwiększany o kwotę środków na wypłatę.
3. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych
podanych przez szkołę we wnioskach o przyznanie stypendium lub nagród.
4. Stypendystów i nagrodzonych zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania
stypendium lub nagrody w swoim środowisku oraz w mediach i wystąpienia publicznych.
5. Stypendysta lub nagrodzony wyraża zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe
w Gryficach z siedzibą Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice danych osobowych zawartych
we wniosku o przyznanie stypendium/nagrody w zakresie obsługi administracyjnej
związanej z przyznaniem stypendium/nagrody, a także na robienie zdjęć podczas
uroczystości

wręczenia

stypendiów/nagród

oraz

zgodę

na

ich

publikację

i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.
6. W sprawach nieuregulowanych ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Powiatu
Gryfickiego.
7. Postanowienia niniejszego Programu stosuje się do osiągnięć uzyskanych w roku
szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych.
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Załącznik nr 1
do „Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki”

WNIOSEK
O PRZYZNANIE
STYPENDIUM STAROSTY GRYFICKIEGO

I. Wypełnia wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko ucznia: ....................................................................................................
2. Szkoła (zespół szkół): ......................................................................................................
3. Adres szkoły (zespołu szkół): ..........................................................................................
4. Klasa: ...............................................................................................................................
Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji końcowo
rocznej:
5. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za rok szkolny ............................ :
....................................................................................................
6. Ocena zachowania: ................................................................
Wykaz załączonych dokumentów: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

.......................................................
podpis wnioskodawcy

.......................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice moich danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie obsługi administracyjnej związanej
z przyznaniem stypendium, a także na robienie zdjęć podczas uroczystości wręczenia stypendiów oraz zgodę na
ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.

........................................................
podpis osoby ubiegającej się o stypendium
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II. Wypełnia Komisja Stypendialna
Decyzją Komisji Stypendialnej uczniowi ....................................................................................
zostało / nie zostało*) przyznane Stypendium Starosty Gryfickiego w wysokości :
................................ miesięcznie (słownie: ................................................................................)

Komisja Stypendialna:
1. .................................................................................

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

2. .................................................................................

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

3. .................................................................................

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

*) niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2
do „Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki”

WNIOSEK
O PRZYZNANIE
NAGRODY STAROSTY GRYFICKIEGO

I. Wypełnia wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko ucznia: ....................................................................................................
2. Szkoła (zespół szkół): ......................................................................................................
3. Adres szkoły (zespołu szkół): ..........................................................................................
4. Klasa: ...............................................................................................................................
Prezentacja osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wykaz załączonych dokumentów: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.......................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

.......................................................
podpis wnioskodawcy

.......................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice moich danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie obsługi administracyjnej związanej
z przyznaniem nagrody, a także na robienie zdjęć podczas uroczystości wręczenia nagród oraz zgodę na ich
publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

........................................................
podpis osoby ubiegającej się o nagrodę

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 12 –

Poz. 3467

II. Wypełnia Komisja Stypendialna
Decyzją Komisji Stypendialnej uczniowi ....................................................................................
została / nie została*) przyznana Nagroda Starosty Gryfickiego w wysokości :
................................ (słownie: ...................................................................................)

Komisja Stypendialna:
1. .................................................................................

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

2. .................................................................................

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

3. .................................................................................

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

*) niewłaściwe skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 13 –

Poz. 3467

Załącznik nr 3
do „Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki”

WNIOSEK
O PRZYZNANIE
NAGRODY STAROSTY GRYFICKIEGO
DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY

I. Wypełnia wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko ucznia: ....................................................................................................
2. Szkoła (zespół szkół): ......................................................................................................
3. Adres szkoły (zespołu szkół): ..........................................................................................
4. Klasa: ...............................................................................................................................
Informacje o wynikach w nauce, które uzyskał uczeń w wyniku klasyfikacji końcowo
rocznej:
5. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za rok szkolny ............................ :
....................................................................................................
6. Ocena zachowania: ................................................................

Oświadczenie dyrektora szkoły:
Oświadczam, że średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za rok szkolny
............, którą uzyskał/a uczeń/uczennica ...................................................................... jest
najwyższa w szkole................................................................................................................

.......................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice moich danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie obsługi administracyjnej związanej
z przyznaniem nagrody, a także na robienie zdjęć podczas uroczystości wręczenia nagród oraz zgodę na ich
publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

........................................................
podpis osoby ubiegającej się o nagrodę

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 14 –

Poz. 3467

II. Wypełnia Komisja Stypendialna
Decyzją Komisji Stypendialnej uczniowi ....................................................................................
została / nie została*) przyznana Nagroda Starosty Gryfickiego dla najlepszego ucznia szkoły
w wysokości : ................................ (słownie: .............................................................................)

Komisja Stypendialna:
1. .................................................................................

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

2. .................................................................................

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

3. .................................................................................

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

*) niewłaściwe skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 15 –

Poz. 3467

Załącznik nr 4
do „Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki”

................................
(pieczęć szkoły)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE
NAGRODY STAROSTY GRYFICKIEGO
DLA „NAJLEPSZEGO MATURZYSTY ..... R.”

Dyrektor ................................................................................ w ............................................
(nazwa szkoły)

(nazwa miejscowości)

wnosi o przyznanie Nagrody Starosty dla „Najlepszego Maturzysty ... r.”
uczniowi/uczennicy
................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

który uzyskał na świadectwie maturalnym ............................ punktów**.
(liczba)

...........................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

** liczba punktów wyliczona na podstawie algorytmu liczenia punków uzyskanych na
świadectwie maturalnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice moich danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie obsługi administracyjnej związanej
z przyznaniem nagrody, a także na robienie zdjęć podczas uroczystości wręczenia nagród oraz zgodę na ich
publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

........................................................
podpis osoby ubiegającej się o nagrodę

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 16 –

Poz. 3467

II. Wypełnia Komisja
Decyzją Komisji uczniowi/uczennicy ....................................................................................
została / nie została*) przyznana Nagroda Starosty dla Najlepszego Maturzysty w …... r.”

Komisja Stypendialna:
1. .................................................................................

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

2. .................................................................................

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

3. .................................................................................

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

*) niewłaściwe skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 17 –

Poz. 3467

Załącznik nr 5
do „Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryficki”

WNIOSEK
O PRZYZNANIE GRUPOWEJ NAGRODY STAROSTY GRYFICKIEGO
I. Wypełnia wnioskodawca:
1.

Imiona i nazwiska uczniów lub nazwa drużyny/ zespołu
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Szkoła (zespół szkół): ......................................................................................................
3. Adres szkoły (zespołu szkół): ..........................................................................................
4. Klasa/Klasy:......................................................................................................................
Prezentacja osiągnięcia grupy uczniów w danej dziedzinie:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wykaz załączonych dokumentów: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.......................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

.......................................................
podpis wnioskodawcy

.......................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Gryficach z siedzibą Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice moich danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie obsługi administracyjnej związanej
z przyznaniem nagrody, a także na robienie zdjęć podczas uroczystości wręczenia nagród oraz zgodę na ich
publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

........................................................
podpisy wszystkich osób
ubiegających się o nagrodę

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

– 18 –

Poz. 3467

II. Wypełnia Komisja Stypendialna
Decyzją Komisji Stypendialnej grupie uczniów ..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
została / nie została) przyznana Grupowa Nagroda Starosty Gryfickiego w wysokości :
................................ (słownie: .............................................................................)

Komisja Stypendialna:
1. .................................................................................

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

2. .................................................................................

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

3. .................................................................................

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

*) niewłaściwe skreślić

