
                                                      

       Załącznik  

do zarządzenia Nr 88/2019 

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 
 

Wnioskodawca                     Data ............................................. 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

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

(nr telefonu) 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE* 

 
 

1. Imię  i nazwisko ucznia/absolwenta.................................................................  (Pesel....................................) 

 

2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (wypełnić w przypadku niepełnoletniego ucznia)  
 

..............................................................................................................................  (Pesel...................................) 

 

3. Adres zamieszkania ucznia/absolwenta  ......................................................................................................... 

 

4. Nazwa i adres szkoły ......................................................................................................................................... 

 

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

 

5. Rok szkolny dokonania osiągnięć………………………………………… Klasa …………………..……... 

      

6. Średnia ocen wynikająca z klasyfikacji końcoworocznej poprzedzającej przyznanie stypendium .......... 

 

7. Ocena z zachowania ............................................ 

 

8. Informacja o  uzyskanych osiągnięciach sportowych ucznia (wypełnić w przypadku ubiegania się 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe): 

 

1) rodzaj dyscyplin/(y) znajdujących/(ej) się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego”  

 

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

 

2) zasięg (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy) ……………......................................................... 

 

3) opis osiągnięć/(cia) ……………………………………………………………………………………...... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4) organizator zawodów ……………………………………………………………………………………. 

 

5) przynależność do kadry  tak / nie*, jeśli tak to proszę wskazać do jakiej kadry uczeń  należy  

 

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

 



9. Inne dodatkowe osiągnięcia: 

 

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

 

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

 

10. Numer rachunku bankowego……………………………………………………………………….….…….,  

 

imię i nazwisko właściciela ………………………………………………………………………………....... 

 

      

 

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

  

Oświadczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu 

Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest 

kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański; 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora można kontaktować się pod adresem   

e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl; 

3) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki 

w nauce/osiągnięcia sportowe na podstawie § 3 uchwały Nr LII/482/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 3 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz 

Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta 

Pruszcz Gdański w zw. z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) Odbiorcą podanych danych osobowych mogą być: bank obsługujący jednostkę, redakcje lokalnej prasy, 

podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe i prawne oraz inne organy publiczne i inni 

odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych; 

5) Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;   

6) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia 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; 

7) Posiadam prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) W przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym regulowanym uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański 

oraz zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Jestem zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 
 

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

(podpis ucznia / absolwenta / rodzica / opiekuna prawnego*)

                                   

   

 

* niepotrzebne skreślić  
 

Załączniki (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem): 

1) świadectwo szkolne; 

2) dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć sportowych - w przypadku 

ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego; 

3) dokumenty potwierdzające miejsce stałego zamieszkania w Pruszczu Gdańskim - gdy uczeń/absolwent nie 

figuruje w ewidencji ludności Pruszcza Gdańskiego. 


