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W N I O S E K  
o przyznanie  

Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego  
dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych 

na rok szkolny 2021/2022 
 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................................................................ 

 
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................. 

 

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

3. Nr telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………  

 
4. Adres e-mail: …………………………………………………….………......................................................................................   

5. Szkoła podstawowa, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2020/2021: 
 

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

6. Szkoła ponadpodstawowa na terenie Powiatu Wrocławskiego, do której będzie uczęszczał uczeń w roku 
szkolnym 2021/2022 (proszę zaznaczyć właściwą w poniższej tabeli): 
 

POWIATOWY  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
w KRZYŻOWICACH 

ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce 

POWIATOWY  
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  

w SOBÓTCE 
ul. Św. Jakuba 20, 55-050 Sobótka 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
w DŁUGOŁĘCE 

ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków 
 

Technikum  Technikum    

Branżowa Szkoła  
I stopnia 

 Liceum Ogólnokształcące    

 
7. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia: ………………………………………………………….………………………….  
 
8. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego ucznia (nr telefonu, adres e-mail): ………………………………….……...  

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

9. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku:  
1) zaświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, 

2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego. 

 
 
 
..............................................................                                                      ..............................................................   
              (podpis niepełnoletniego ucznia)                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

 

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

(miejscowość i data) 
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Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium - do dnia 20 września br. - decyduje data wpływu do urzędu 
!!! 
 

 
OŚWIADCZENIE 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu z siedzibą przy 
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 w celu realizacji Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki 
w Nauce;  

2) Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku ucznia na potrzeby realizacji Powiatowego Programu Wspierania 
Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce oraz udostępnianie materiałów promocyjnych (filmów, zdjęć itp.) 
potwierdzających osiągnięcia. 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, 
tel. 071/722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl; 

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 
Wrocław, tel. 071/722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl; 

3) Podstawa prawna przetwarzania – Uchwała Nr XX/217/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce (Dolno. z 2021 r. 
poz. 2997); 

4) Cel przetwarzania – rozpatrzenie wniosku o Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Klas 
Pierwszych; 

5) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy; 
6) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy. 

 
POUCZENIE 

1) Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji Powiatowego Programu Wspierania Uczniów 
Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych; 

2) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do: 
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką 
możliwość), 

b. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość), 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie 
jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych; 

3) Złożenie niniejszego wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia na potrzeby 
realizacji Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce oraz udostępnianie 
materiałów promocyjnych (filmów, zdjęć itp.) potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

 
 

 

 

 
....................................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 
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Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie 
Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego  

dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych 
 

..............................................................   
(pieczęć nagłówkowa szkoły/zespołu szkół) 

 

 
ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 
 

Zaświadczam, że:  
 

1) uczeń (imię i nazwisko): …..…….................................................................................................................................. 
 
2) adres zamieszkania: ……........................................................................................................................................ 
 

………………………..…………………………………………………………….……………………………………….……………………………………… 
 
3) w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczniem klasy I w: ………..……….……………………………………………………………….. 

                                                                                                             (liceum/technikum/branżowa szkoła I stopnia) 
 

4) spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1* uchwały nr XX/217/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 
11 czerwca 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki 
w Nauce (Dolno. z 2021 r. poz. 2997):  
a. liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2021/2022*: ……………… 
b. uzyskana punktacja była jedną z dwóch najwyższych w procesie rekrutacyjnym do klasy I w szkole 

ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022*. 
 
 

 
 
 
Oświadczam, że w przypadku otrzymania przez ucznia mojej szkoły Stypendium Starosty Powiatu 
Wrocławskiego:   
1) w sytuacji zmiany danych zawartych w zaświadczeniu, w szczególności o fakcie zmiany szkoły przez ucznia, 

niezwłocznie poinformuję pisemnie Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław; 

2) w terminie uzgodnionym z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 071/72 21 822 (lub 843), zorganizuję 
uroczystość, podczas której zostanie wręczone stypendium. 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
*§ 5 ust. 1 uchwały Nr XX/217/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Wspierania 
Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce (Dolno. z 2021 r. poz. 2997): 
1) Stypendium może otrzymać maksymalnie 2 uczniów klas pierwszych każdej ze Szkół Ponadpodstawowych, którzy w procesie 

rekrutacyjnym otrzymali najwyższą punktację, przy czym nie może być ona niższa niż 100 punktów.  


