
 Załącznik do regulaminu  lokalnego programu 

 wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
WNIOSEK O STYPENDIUM STAROSTY BYTOWSKIEGO 

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

Imiona rodziców/opiekunów:.................................................................................................. ........ 

Adres stałego zamieszkania...................................................................................................... ........ 

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

PESEL ucznia .................................................................. .................................................................. 

Numer konta bankowego..................................................................... ............................................ 

Imię i nazwisko właściciela konta............................................................................................ ........ 

Nazwa szkoły ponadpodstawowej................................................................................................... 

Klasa....................................................Typ szkoły  ………………………….............................. 

ŚREDNIA OCEN ZA OSTATNI ROK KLASYFIKACJI1..................................................... 
OCENA Z ZACHOWANIA....................................................................................................... ... 
WYSZCZEGÓLNIENIE OSIĄGNIĘĆ2.................................................................................... 
................................................................................................................................. .............................. 
 
Podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość powyższych danych 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. Zostałem/am/ pouczony /a/ o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 § 1 kodeksu karnego, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 
 

…..................................................................
. 
       podpis rodziców lub opiekunów prawnych ucznia 

Opinia Rady Pedagogicznej: 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 

                                 

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

             podpis i pieczęć dyrektora szkoły                                                                       
1 średnia ocen uzyskana w roku szkolnym  -  co najmniej 5,5 a z zachowania otrzymali ocenę, co najmniej bardzo dobrą. 
2Dotyczy pozostałych kandydatów, którzy wykazali się wybitnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy oraz                              
z przedmiotów szkolnych uzyskali oceny co najmniej dobre i: 

         1)  są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów i olimpiad    przedmiotowych lub, 
         2)  są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów artystycznych lub, 
         3)  są laureatami wojewódzkich lub krajowych konkursów wiedzy zawodowej. 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bytowski z siedzibą Starostwo Powiatowe w Bytowie,  

ul. Ks. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, tel. 59 822 80 00, e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@powiatbytowski.pl, tel. 59 822 80 00, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starosty jako organu administracji - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Ustawa Prawo Oświatowe 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w 

Starostwie Powiatowym w Bytowie, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Ustawa Prawo Oświatowe jest obligatoryjne.  

mailto:iod@powiatbytowski.pl

