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Poz. 2004
UCHWAŁA NR XXX/49/2021
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego oraz trybu
postępowania w tych sprawach
Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 920), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1327 z późn. zm.) w związku z § 7 „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
Powiatu Kieleckiego" stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/13/2021 Rada Powiatu w Kielcach
z dnia 18 marca 2021 r. Rada Powiatu w Kielcach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego oraz trybu postępowania w tych
sprawach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Kuzia
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Załącznik do uchwały Nr XXX/49/2021
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 26 maja 2021 r.

Szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego oraz tryb
postępowania w tych sprawach

§1
1. Stypendia dla uzdolnionych uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji
uczniów Powiatu Kieleckiego, zwane dalej „Stypendium Starosty Kieleckiego",
przeznaczone jest dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych,
pobierających naukę na terenie Powiatu Kieleckiego bez względu na miejsce
zamieszkania.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) programie – należy przez to rozumieć „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów
Powiatu Kieleckiego”,
2) stypendium – to „Stypendium Starosty Kieleckiego” za wysokie wyniki i szczególne
osiągnięcia w nauce,
3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadpodstawowej pobierającego
naukę na terenie Powiatu Kieleckiego bez względu na miejsce zamieszkania.
§2
1. Stypendium otrzymuje uczeń za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.
2. Stypendium przyznaje się:
1) jeden raz w roku szkolnym za osiągnięcia w roku szkolnym, w którym składany jest
wniosek,
2) niezależnie od pobierania innego stypendium.
3. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania
w następnych latach.
§3
1. O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełnił przynajmniej dwa z następujących
warunków:
1) w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen co najmniej 4,80
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub
przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniających do zwolnienia
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z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danym roku
szkolnym,
3) uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady tematycznej (zawodowej) lub turnieju
uprawniającego do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w danym roku
szkolnym,
4) uzyskał tytuł finalisty lub laureata innej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej,
z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują
uprawnień w systemie egzaminacyjnym,
5) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy
program nauczania.
2. Ze względu na ograniczenia z powodu pandemii COVID-19 w 2020 oraz 2021 roku,
dopuszcza się uwzględnienie wyników z roku szkolnego 2019/2020 we wnioskach
składanych za rok szkolny 2020/2021.
§4
1. Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi
załącznik do szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego oraz
trybu postępowania w tych sprawach.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata,
3) opis osiągnięć kandydata uprawniających go do otrzymania stypendium,
4) oświadczenia pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jego rodzica/opiekuna
prawnego,
5) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych w związku z realizacją zadań
z zakresu przeprowadzenia postępowania o przyznanie Stypendium Starosty
Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.
3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) uczeń pełnoletni,
2) rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
3) dyrektor szkoły.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, w terminie do dnia 31 lipca danego roku (w przypadku
nadania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).
5. Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów określonych w § 3 ust. 1:
1) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny,
2) uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia ucznia.
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§5
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do
ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia go po terminie,
2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
3) nieusunięcia braków formalnych złożonego wniosku w wyznaczonym terminie.
§6
1.
2.
3.

Starosta Kielecki może powołać komisję stypendialną o charakterze opiniodawczym
każdorazowo do rozpatrzenia wniosków za dany rok szkolny.
W posiedzeniu komisji stypendialnej powinna uczestniczyć co najmniej połowa jej
składu.
Komisja Stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający proponowaną listę
stypendystów i przedkłada go Staroście Kieleckiemu.
§7

1.
2.
3.

4.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Kielecki.
Decyzja Starosty Kieleckiego nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
Stypendium ma formę pieniężną i jest wypłacane jednorazowo przelewem na wskazany
we wniosku rachunek bankowy ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna w wysokości
1 000 złotych, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Uczniowie, którym przyznane zostaną stypendia otrzymają dyplomy.
§8

W przypadku, gdy suma środków finansowych przeznaczonych na stypendia na dany rok
okazałaby się niewystarczająca na wypłatę stypendiów w wysokości określonej
w § 8 ust. 3, wówczas wysokość stypendiów ustalona w § 8 ust. 3 podlega proporcjonalnemu
zmniejszeniu (z zaokrągleniem do pełnych złotych w dół) w odniesieniu do łącznej kwoty
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.
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-wzórZałącznik do szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego oraz trybu postępowania w tych
sprawach

Wniosek
o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne
osiągnięcia w nauce, w roku szkolnym………………………….
DANE WNIOSKODAWCY
(pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dane kontaktowe: e-mail, telefon kontaktowy)

DANE UCZNIA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko ucznia: ...............................................................................................................
miesiąc, rok urodzenia:..............................................................................................................
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, klasa:
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Numer konta bankowego dla wypłaty stypendium

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku............................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW:
1)...............................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
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OŚWIADCZENIA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA LUB NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA I JEGO
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki udzielania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach lokalnego programu wspierania edukacji
uczniów Powiatu Kieleckiego oraz tryb postępowania w tych sprawach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku jak
i załącznikach, w związku z realizacją zadań z zakresu przeprowadzenia postępowania
o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia
w nauce, w szczególności rozpatrzenia wniosku oraz przekazania stypendium na rachunek
bankowy.
Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek otrzymania stypendium. Nieudzielenie jej, bądź
wycofanie zgody skutkuje niemożnością rozpatrzenia wniosku oraz przekazania stypendium na rachunek
bankowy. Zgodę można wycofać do ostatniego dnia terminu składania wniosków poprzez złożenie pisemnego
sprzeciwu do Starostwa Powiatowego w Kielcach, wobec przetwarzania danych osobowych związanych
z wizerunkiem.

Zezwalam na wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na potrzeby
udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach lokalnego programu wspierania
edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego, w szczególności mojego wizerunku, do celów
budowania dobrej reputacji Starostwa: w przestrzeni publicznej, portalu internetowym
Starostwa Powiatowego w Kielcach, w lokalnych mediach, materiałach organizacyjnych,
informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek otrzymania stypendium, w związku z oficjalną
uroczystością wręczenia dyplomów stypendystom. Nieudzielenie jej, bądź wycofanie zgody skutkuje
niemożnością wzięcia udziału w uroczystości, a tym samym otrzymania stypendium. Zgodę można wycofać do
ostatniego dnia terminu składania wniosków poprzez złożenie pisemnego sprzeciwu do Starostwa
Powiatowego w Kielcach, wobec przetwarzania danych osobowych związanych z wizerunkiem.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych w związku z realizacją zadań z zakresu przeprowadzenia
postępowania o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego za wysokie wyniki
i szczególne osiągnięcia w nauce
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”),
uprzejmie informujemy, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach
reprezentowane przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211
Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych
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osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres
e-mail: iod@powiat.kielce.pl
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań z zakresu
przeprowadzenia postępowania o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego za
wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce, w szczególności rozpatrzenia wniosku
oraz przekazania stypendium na rachunek bankowy, a także budowania dobrej reputacji
Starostwa jak i promowania odpowiednich postaw społecznych wśród uczniów oraz
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
3. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Administratora jest udzielona zgoda.
4. Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek przyznania Stypendium Starosty
Kieleckiego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Nieudzielenie zgody
bądź jej wycofanie skutkuje niemożnością rozpatrzenia Państwa wniosków, a tym
samym przyznania Stypendium Starosty Kieleckiego.
5. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy
prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe,
kopii danych, usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane uwzględniając okres przechowywania danych lub po wniesieniu sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
7. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda przysługuje Państwu
prawo do jej wycofania, do momentu przyznania Stypendium. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Po przyznaniu stypendium dane zaczną być przetwarzane na
podstawie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z art. 90t
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
z późn. zm.).
8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych
osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem.
10. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych.
____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

____________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

___________________________________
CZYTELNY PODPIS UCZNIA

____________________________________
CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
(w przypadku niepełnoletniego ucznia)

