
REGULAMIN POWIATOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY SZKÓŁ 
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STRZYŻOWSKI – POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

IM. JANA PRZECŁAWCZYKA DĄBROWSKIEGO 
 
§ 1. Dla zwiększenia motywacji młodzieży Powiatu Strzyżowskiego do osiągania coraz lepszych wyników w 
nauce, rozwijania uzdolnień oraz podejmowania dalszego kształcenia, a także wypełniając zapisy Strategii 
Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego realizuje się Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej 
młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowy Fundusz Stypendialny 
im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. 
 
§ 2. Ustala się Regulamin Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół 
prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka 
Dąbrowskiego. 
 
§ 3. 1. Środki finansowe na realizację zadań ujętych w niniejszym regulaminie określa każdorazowo Rada 
Powiatu Strzyżowskiego w uchwale budżetowej. 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej dochodów 
budżetu powiatu, mogą też pochodzić ze spadków, darowizn i innych źródeł przekazywanych na ten cel do 
budżetu powiatu. 
3. W związku z rozłożeniem wypłaty stypendiów na dwa kolejne lata budżetowe przyjmuje się zasadę 
kontynuacji rozpoczętej wypłaty stypendium w następnym roku budżetowym. 
4. Wysokość oraz ilość przyznawanych stypendiów uzależniona jest każdorazowo od środków ujętych na 
ten cel w budżecie powiatu. Liczbę i wysokość stypendiów na rok szkolny określa każdorazowo Zarząd 
Powiatu Strzyżowskiego po uchwaleniu corocznej wysokości środków finansowych przeznaczonych dla 
realizacji tego zadania w budżecie powiatu. 
5. Stypendia są przyznawane na okres od 1 września do 30 czerwca roku następnego, z wyjątkiem kategorii 
określonej w § 4 ust. 1 pkt 4, a ich wypłata odbywa się zgodnie z umową zawartą przez Powiat Strzyżowski 
ze stypendystą. 
6. Stypendia w kategorii określonej w § 4 ust. 1 pkt 4, są przyznawane jednorazowo, ich wypłata odbywa 
się zgodnie z umową zawartą przez Powiat Strzyżowski ze stypendystą, przy czym umowę spisuje się po 
przedstawieniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych. 
 
§ 4. 1. O stypendia mogą ubiegać się i stypendium może być przyznane w następujących kategoriach: 
1) Kategoria 1 – absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią ocen co 
najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki oraz zamierzają kontynuować naukę w szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – przez okres 10 miesięcy w wysokości do 
150 zł miesięcznie (brutto), z zastrzeżeniem § 7, 
2) Kategoria 2 – uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią 
ocen co najmniej 4,75 z ostatniego roku nauki – przez okres 10 miesięcy w wysokości do 150 zł miesięcznie 
(brutto), z zastrzeżeniem § 7, 
3) Kategoria 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, 
którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie 
z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN – przez okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł 
miesięcznie (brutto), z zastrzeżeniem § 7, 
4) Kategoria 4 – uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Strzyżowski, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 na świadectwie ukończenia szkoły 
– jednorazowo w wysokości 500 zł (brutto), z zastrzeżeniem § 7. 
2. Warunkiem przyznania stypendium dla uczniów klas programowo najwyższych szkół 
ponadpodstawowych w kategoriach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 jest kontynuowanie nauki na 
studiach stacjonarnych lub szkole wyższego typu prowadzonej przez Powiat Strzyżowski. 
3. W danej kategorii stypendium można otrzymać tylko raz. 
 



§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach kategorii określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 składać mogą: 
1) zainteresowani uczniowie, 
2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 
2. Do wniosku w kategoriach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające: 
1) średnią ocen, 
2) szczególne osiągnięcia edukacyjne. 
3. Do wniosku w kategorii określonej w § 4 ust. 1 pkt 3 należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskany 
wynik w olimpiadzie przedmiotowej. 
4. Wnioski w kategoriach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 przed złożeniem powinny być zaopiniowane 
przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Opinie nie są wymagane w przypadku wprowadzenia 
stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie kraju. 
5. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w regulaminie. 
6. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. 
7. Wnioski niekompletne lub nieuzupełnione w terminie określonym w wezwaniu pozostają bez 
rozpatrzenia. 
 
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do dnia 31 lipca każdego roku w Kancelarii Ogólnej 
Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. W przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego 
na terenie kraju dopuszcza się możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Strzyżowskiego może rozpatrzyć wniosek 
złożony po terminie określonym w ust. 1. 
 
§ 7. 1. Wstępnej kwalifikacji wniosków wg kryteriów punktowych, stanowiących załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu, dokonuje Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, który przedstawia swoje propozycje 
przyznania stypendium Radzie Powiatu. 
2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Rada Powiatu Strzyżowskiego 
po uzyskaniu opinii Komisji właściwej ds. Edukacji. 
3. Wręczenie dyplomów o przyznaniu stypendiów może odbyć się w czasie sesji Rady Powiatu 
Strzyżowskiego. 
 
§ 8. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się i stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium: 
1) w razie niepodjęcia nauki w szkole wyższej, niezależnie od przyczyn, 
2) w razie przerwania, zaprzestania nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Strzyżowski, niezależnie 
od przyczyn, 
3) w przypadku kategorii, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, w razie niepodjęcia lub zaprzestania nauki 
w szkole wyższej, niezależnie od przyczyn. 
2. Ponowne podjęcie nauki lub studiów nie uprawnia do wypłaty przyznanego stypendium. 
3. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiat o każdej okoliczności, zdarzeniu 
mającym wpływ na utratę prawa do stypendium.



 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego 
z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. JANA PRZECŁAWCZYKA DĄBROWSKIEGO 

W RAMACH POWIATOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY SZKÓŁ 

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STRZYŻOWSKI 

NA ROK SZKOLNY ………………. 

W KATEGORII …………. 

 
Wypełniany po zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania stypendiów 

 

Część A (wypełnia Wnioskodawca) 

I. Dane osobowe ucznia: 

1. Imię i nazwisko  

2. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)  

3. PESEL  

4. Seria i nr dowodu osobistego, 
organ wydający dowód osobisty 

 

5. Nr legitymacji szkolnej 
(podają osoby, które nie posiadają dowodu 
osobistego, absolwenci gimnazjum/ szkoły 
podstawowej proszeni są o uzupełnienie 
numeru po rozpoczęciu nauki w szkole 
ponadpodstawowej) 

 

6. Nazwa szkoły  

7. Klasa  

8. Nazwa szkoły/uczelni, w której 
uczeń zamierza kontynuować naukę 

 

9. Imiona rodziców (dotyczy osób 

niepełnoletnich) 
 

10. Adres stałego 
zameldowania 

Ulica, nr domu, 
nr mieszkania 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 

Gmina  

Powiat  

11. Adres do 
korespondencji1 

Ulica, nr domu, 
nr mieszkania 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 

Gmina  

Powiat  

12. Telefon kontaktowy  

13. Adres e-mail  

 
1 Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres stałego zameldowania. 



14. Dane 
dotyczące konta 
bankowego na 
przekazanie 
ewentualnego 
stypendium 

Nazwa banku  

Nr konta 
bankowego 

 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
właściciela 

 

II. Osiągnięcia naukowe ucznia: 

1. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – NIE DOTYCZY 
KATEGORII OKREŚLONEJ W § 4 UST.1 PKT 3 REGULAMINU: 

…………… 

2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia z ostatniego roku nauki: 
1) Udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, opis osiągniętych sukcesów: 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju 
konkretne wskazanie etapu (np. szkolny, gminny, powiatowy, okręgowy, 
wojewódzki, centralny itp.) 

Uczestnik/finalista/ 
laureat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) Inne osiągnięcia edukacyjne, w tym sportowe – NIE DOTYCZY KATEGORII OKREŚLONEJ W § 4 UST.1 PKT 
3: 
............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Oświadczenie (w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni podpisuje uczeń oraz rodzic/opiekun prawny): 

Oświadczam, że: 
- podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, 
- zapoznałem się z treścią Regulaminu przyznawania stypendium oraz akceptuję jego zapisy, 
- zostałem poinformowany o tym, że: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Starosta 
Strzyżowski z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie (kod pocztowy: 38-100 Strzyżów), 
tel.: 17265000, adres e-mail: starostwo@strzyzowski.pl, inspektorem danych osobowych u Administratora 
jest Tomasz Ziobro, e-mail: iod@strzyzowski.pl. 
2. Celem zbierania danych jest rozpatrzenie wniosku, przyznanie, wypłacenie i rozliczenie stypendium 
z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego 
Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. 
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
4. Podane przeze mnie dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa 
upoważniających do ich pozyskania i przetwarzania. Podanie danych osobowych jest ustawowym 
obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy. 
5. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
6. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, jak również w okresie 
koniecznym dla realizacji praw i obowiązków osób, których dane są przetwarzane. 
 
 

……………….......................................................……… 
(data, podpis ucznia) 

 
……………….......................................................……… 
(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
 
 
 

……………..…………………………………   ……………..………………………………… 
Miejscowość i data    Podpis Wnioskodawcy 

mailto:starostwo@strzyzowski.pl


 

Część B (wypełnia szkoła) 

I. Opinia wychowawcy o uczniu (w szczególności opis osiągnięć ucznia w toku nauki, charakterystykę 
szczególnych uzdolnień ucznia: 
 
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(podpis Wychowawcy) 
 
II. Opinia dyrektora szkoły dotycząca wniosku: 
 
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

(pieczęć i podpis Dyrektora szkoły) 
 

❖ Wykaz załączników obowiązkowo wymaganych przy złożeniu wniosku o stypendium dla uczniów 
w kategoriach określonych w § 4 ust.1 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu: 
▪ Uwierzytelniona kserokopia świadectwa szkolnego. 
▪ Uwierzytelnione kserokopie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów itp. potwierdzających osiągnięcia 
edukacyjne (należy dołączyć dokument potwierdzający każde z osiągnięć wymienionych we wniosku). 
 
❖ Wykaz załączników obowiązkowo wymaganych przy złożeniu wniosku o stypendium dla uczniów 
kategorii określonej w § 4 ust.1 pkt 3 Regulaminu: 
▪ Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia o wynikach olimpiady przedmiotowej. 



 

 


