
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 

WÓJTA GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia 

dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz załącznika do Uchwały nr XVII/158/2020 Rady 

Gminy Czernikowo z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za 

wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Czernikowo

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, który stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy 

Czernikowo w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Stypendium za wyniki w nauce i inne 

osiągnięcia” w terminie do ostatniego poniedziałku przed zakończeniem danego roku 
szkolnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Czernikowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo 
Nr 38/2021 z dnia 27.05.2021 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 
I INNE OSIĄGNIĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH 

ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CZERNIKOWO

Należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku lub wpisać „nie dotyczy”.

Rok szkolny, którego dotyczy w niosek:........................................................................................

Dane kandydata

Nazwisko i im ię:...................................................................................................................................

Numer PESEL:...................................................................................................................................

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

Telefon kontaktowy:..........................................................................................................................

Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych kandydata:.............................................

Miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata:.......................................

Nazwa szkoły, do której uczęszcza kandydat:.............................................................................

Adres szkoły, do której uczęszcza kandydat:..............................................................................

Typ szkoły, do której uczęszcza kandydat:...................................................................................

Klasa, do której uczęszcza kandydat:...........................................................................................

Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium:....................................................................

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego dla wypłaty stypendium :.......................



Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia przynajmniej jedno z podanych
kryteriów:

a) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji 
końcowej średnią ocen co najmniej 5,2 na koniec danego roku szkolnego i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania

UCZEŃ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* KRYTERIUM

spełnienie kryterium potwierdza dokument n r ................

b) reprezentując swoją szkołę uzyskał tytuł finalisty lub laureata w 
konkursach/olimpiadach przedmiotowych, tematycznych lub innych organizowanych 
lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim

UCZEŃ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* KRYTERIUM

spełnienie kryterium potwierdza dokument n r ................

c) reprezentując swoją szkołę zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w zawodach 
sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim

UCZEŃ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* KRYTERIUM

spełnienie kryterium potwierdza dokument n r ................

d) reprezentując swoją szkołę został finalistą lub laureatem międzynarodowego lub 
ogólnopolskiego konkursu artystycznego organizowanego lub współorganizowanego 
przez Centrum Edukacji Artystycznej

UCZEŃ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* KRYTERIUM

spełnienie kryterium potwierdza dokument n r ................

e) uzyskał pozytywną opinię o pracy od pracodawcy oraz najwyższą ocenę z praktyk 
zawodowych

UCZEŃ SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* KRYTERIUM

spełnienie kryterium potwierdza dokument n r ................



f) inne szczególnie uzasadnione przypadki (opis innych szczególnych osiągnięć 

kandydata):

inne szczególne osiągnięcia kandydata potwierdza dokument n r ................

Dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki, stanowiące 
załączniki do niniejszego wniosku, potwierdzające spełnienie warunków przyznawania 
stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Czernikowo:

1 ......................................................................................................................................................................

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

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

4  ............................................................................................................................................................

5 ............................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
i zobowiązuję się na wezwanie przedłożyć do wglądu oryginały wyżej wymienionych 
dokumentów.

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

(pieczątka szkoły)

*niewłaściwe skreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób składających wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i inne 

osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) -  zwanego 
dalej jako RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt 
Gminy Czernikowo. Możesz się z nim 
kontaktować w następujący sposób:

1) listownie na adres siedziby: Urząd 
Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 
12, 87-640 Czernikowo

2) e-mailowo: info@czernikowo.pl
3) telefonicznie: 54 287 50 01

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych 
osobowych został także powołany inspektor 
ochrony danych, z którym możesz się 
kontaktować wysyłając e-mail na adres 
info@czernikowo.pl

1. Państwa dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c) i e) przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze oraz realizacji zadania w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
w celu udzielenia stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo,

2) art. 6 ust. 1 lit. a przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, 
gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów 
prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych 
niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie 
potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2. Państwa dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: banki, podmioty 
świadczące usługi pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem 
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także 
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 
przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne i inne, 
jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 
ochronę Państwa praw.

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również 
przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:

1) do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych 
osobowych,

2) do czasu przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu 

cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1,
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
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b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania -  do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec 
przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 
danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

5. Podanie Państwa danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówią 

Państwo podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie 
będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta 
w dowolnym momencie

6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych -  Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji.

(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata)



KLAUZULA ZGODY

Czy zgadasz się na przetwarzanie Twojego wizerunku/wizerunku Twojego dziecka w celu 

promowania prowadzonych działań w ramach udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne 

osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo

Imię i nazwisko

TAK NIEZaznacz Twoją decyzję 

Jeżeli zaznaczyłeś TAK, informujemy Cię, iż:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako „RODO" udostępniam klauzulę informacyjną
Administratorem danych osobowych jest Wójt 
Gminy Czernikowo. Możesz się z nim 
kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres siedziby: Urząd 
Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 
12, 87-640 Czernikowo

• e-mailowo: info@czernikowo.pl
• telefonicznie: 54 287 50 01

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich 
danych osobowych został także powołany 
inspektor ochrony danych, z którym możesz się 
kontaktować wysyłając e-mail na adres 
i nfo@czern i ko wo. p 1.

1. Twój wizerunek/wizerunek Twojego dziecka przetwarzany będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 
RODO, w celu promowania prowadzonych działań w związku z udzielaniem stypendium za 
wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Czernikowo.

2. Twoje dane osobowe/dane osobowe Twojego dziecka możemy przekazywać i udostępniać 
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: 
podmioty wykonujące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, mass media, publikatory prasowe 
oraz internetowe oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna 
i faktyczna.
Twoje dane osobowe/dane osobowe twojego dziecka także będą ujawnione pracownikom i 
współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich 
obowiązków
Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 
informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one 
odpowiednią ochronę praw.

3. Twój wizerunek/wizerunek Twojego dziecka będzie przetwarzany do czasu cofnięcia zgody, nie 
dłużej jednak niż do 3 miesięcy od złożenia wniosku o przyznanie stypendium, zaś wobec osób, 
którym przyznano stypendium do 3 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium za wyniki 
w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Czernikowo.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka 
przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na podstawie ;

15;
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2) sprostowania dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na 
podstawie art. 16;

3) usunięcia dostępu do treści Twoich danych/ danych osobowych Twojego dziecka na 
podstawie art. 17, jeżeli:

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Twoje dane osobowe/ dane osobowe Twojego dziecka przestaną być niezbędne do 

celów w, których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) Twoje dane osobowe/dane osobowe Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie 

z prawem,
4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego 

dziecka na podstawie art. 18;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem
5. W przypadku, gdy nie wyrazisz zgody wizerunek Twój wizerunek/wizerunek Twojego dziecka 

nie zostanie wykorzystany do zrealizowania celu administratora.
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych -  Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dziecka 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.

7. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych.

(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata)


