
UCHWAŁA NR XXII/396/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków 
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” . 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.1), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. 
zm.2), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 
2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji 
uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” (Dz.Urz.Woj.Podka. z 2015 r. poz. 1665) 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

 
1) w § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej: 
a) 5,2 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, 
b) 4,8 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, 
c) w przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brana będzie pod uwagę 

średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VI szkoły 
podstawowej, nie mniejsza niż 5,4,”, 

 
2) w § 9 ust. 3 po punkcie 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) rekomendację dyrektora szkoły.”, 
 

3) w § 10 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. W przypadku, jeżeli osiągnięcia ucznia przedstawione we wniosku są 
niewystarczające do przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe ale 
mogą kwalifikować ucznia do otrzymania nagrody pieniężnej, wniosek taki 
traktowany jest jako wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej.” 
 

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

 
 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 
1890, 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 35. 



§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



 
Załącznik do uchwały Nr XXII/396/16 
Sejmiku Województwa  Podkarpackiego 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

 
 
 
  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  
za wybitne osiągnięcia artystyczne / za wybitne osiągnięcia naukowe 

 
w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 

„Nie zagubić talentu” 
 
 Formularz wniosku należy wypełnić komputerowo 

Wniosek o przyznanie stypendium 
(zakreślić właściwe) 

Za wybitne osiągnięcia 
artystyczne 

 

Za wybitne osiągnięcia naukowe 
 

Część A (wypełnia pełnoletni uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium lub rodzic/opiekun 
prawny niepełnoletniego ucznia) 

I. Dane osobowe ucznia 
 

1. Imię nazwisko  

2. Data i miejsce urodzenia 
 

……………………………… 
  -   -     

3. PESEL 

 

           

Imię i nazwisko matki  

Imię i nazwisko ojca  

3. Adres 
zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 
……………………………… 

  -    

Województwo 
 

4. Numery 
telefonów 
kontaktowych 

ucznia  

rodziców/ 
opiekunów 

 

5. Adres e-mail  

6. Dane dotyczące konta bankowego na przekazanie stypendium 

Nr konta bankowego               
                  

 

Imię i nazwisko 
posiadacza konta 
bankowego 

 

7. Dane rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego niepełnoletniego ucznia (wypełnić tylko w przypadku 
ucznia niepełnoletniego, ubiegającego się o przyznanie stypendium) 



Imię i nazwisko  

Pesel  

Adres zamieszkania  

Część B (wypełnia wnioskodawca – dyrektor szkoły) 

I. Pełna nazwa szkoły, do której 
uczęszcza kandydat do stypendium  

 

Typ szkoły   

Klasa  

Adres szkoły 

Ulica  

Nr   

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

……………………………… 
  -    

Numer telefonu kontaktowego  

 Adres e-mail  

II. Informacja dotycząca szkoły, do której uczeń zamierza uczęszczać w następnym roku szkolnym (dotyczy 
uczniów tylko ostatnich klas) 

Nawa szkoły  

Miejscowość  

III. Kryteria ubiegania się o stypendium  

Ocena zachowania (dotyczy tylko  
wnioskujących o stypendia za wybitne 
osiągnięcia naukowe) 

 

Średnia ocen (dotyczy tylko  
wnioskujących o stypendia za wybitne 
osiągnięcia naukowe) 

 

Wykaz wybitnych osiągnięć uzyskanych w terminie od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, 
na który ma być przyznane stypendium  

Lp. 
Nazwa 
konkursu/olimpiady/turnieju 

Zasięg 
(wojewódzki, 
ogólnopolski, 
międzynarodowy) 

Uzyskane miejsce/tytuł 
Data 
ogłoszenia 
wyników 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



IV. Inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium 

 

Załączniki do wniosku: 
 

1. Załączniki obowiązkowe: 
1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata (poświadczonych za zgodność 

z oryginałem), 
2) oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium finansowanego z innego 

źródła, podpisane przez ucznia (w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego), 
3) kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego – w przypadku wniosku o przyznanie stypendium 

za wybitne osiągnięcia naukowe, 
4) rekomendacja dyrektora szkoły. 
 

2. Załączniki dodatkowe: 
1) dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną (np. z MOPS-u, szpitala, szkoły), 
2) dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową rodziny (zaświadczenie o dochodach za 

ubiegły rok z Urzędu Skarbowego). 
 

Oświadczam, że: 
- podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, 
- zapoznałem się z treścią Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”  
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem 

stypendium, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 
2135 z późn. zm.). 
 

 

………………..................................................... 
(data i podpis ucznia, w przypadku osoby 

niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 
 
 
 
 
…………………………………....                                          ……………………………………………. 
Pieczęć szkoły      (data, podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
                                                                                                           

                                                                                 
 



 


