
Regulamin wyłaniania stypendystów Prezesa Rady Ministrów 

Regulamin określa zasady przyznawania Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkół im. 
ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie 

§1 

O stypendium może ubiegać się uczeń Technikum, który spełnia jeden z wymienionych poniżej 
warunków: 

1) otrzymał promocję z wyróżnieniem,uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią 
ocen, lub 

2) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

§2 

Na koniec roku szkolnego Samorząd Uczniowski analizuje oceny roczne uzyskane przez uczniów i 
wybiera tych, którzy spełniają jeden z warunków wymienionych w §1. Samorząd sporządza dla nich 
wnioski (załącznik nr 1) i przedstawia je Radzie Pedagogicznej szkoły, do dnia 24 czerwca roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. 
Wniosek zawiera w szczególności:imię i nazwisko kandydata do stypendium , informację o 
spełnieniu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium. 

§3 

Rada pedagogiczna na zebraniu podsumowującym pracę szkoły w danym roku szkolnym (w 
czerwcu) zapoznaje się z opinią Samorządu izatwierdza jeden wniosek kandydata do stypendium. 

§4 

Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 
dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.         

§5 

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów na okres od września do czerwca kolejnego roku 
szkolnego.  

 

§6 

      Do wniosku kandydat dołącza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

……………………… 
 (pieczęć szkoły) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW  
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Samorząd Uczniowski / Komisja szkoły 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa szkoły (nie zespołu), dokładny adres, telefon) 

której organem prowadzącym jest 

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

( nazwa organu prowadzącego, dokładny adres) 

przedstawił(a) Radzie Szkoły / Radzie Pedagogicznej kandydata do stypendium Prezesa Rady 
Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Kandydatem został(a) uczeń / uczennica: 

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko ucznia) 

promowany (a) do klasy ………….……………..……………, 
zamieszkały(a)………………………………………………………………………………., 

nr telefonu kontaktowego do ucznia lub jego rodziców………………….……………….…, 
który(a) uzyskał(a) średnią ocen: 
 
Krótkie uzasadnienie wniosku:  

Kandydat(ka) do stypendium spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków(właściwe 
zaznaczyć lub podkreślić): 

□ otrzymał(a) promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią 
ocen; 

□ wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując  
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre, 

Inne osiągnięcia: .....................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

Wniosek o Stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzono na posiedzeniu Rady Szkoły / Rady 
Pedagogicznej w dniu ................... 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY PRZEWODNICZĄCY 
 SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: RADY SZKOŁY / RADY PEDAGOGICZNEJ 
 
……………………………………………………………………………… 
 (data i podpis) (data, podpis i pieczątka z nazwiskiem) 

 



Załącznik nr 2 
 

WZÓR 
……………………………. 

miejscowość, data 
…………………………………………… 
imię i nazwisko kandydata do stypendium 
 
…………………………………………… 
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium1 

 
…………………………………………… 
nazwa szkoły 
 
…………………………………………… 
adres szkoły 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na przetwarzanie danych osobowych - moich/mojego 

syna/córki3, w celach  niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendium Prezesa Rady 

Ministrów na rok szkolny ……….. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

…………………….…………………………………………….. 
podpis kandydata do stypendium/rodziców/prawnych opiekunów kandydata4 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody5 na publikację danych osobowych - mojego syna/córki6 – tzn. 

imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w 

Białymstoku, w celach  niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendium Prezesa Rady 

Ministrów na rok szkolny ………… (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

…………………….…………………………………………….. 
podpis kandydata do stypendium/rodziców/prawnych opiekunów kandydata7 

 

 

 
1.imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych kandydata do stypendium należy podać w przypadku 
niepełnoletności tego kandydata; 
2,3,4,5,6,7. niepotrzebne skreślić.  
 


