WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych
z terenu województwa opolskiego
w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III
na rok szkolny 2020/2021
W związku z sytuacja epidemiczną wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej (za pomocą skrzynki podawczej epuap),
listownej lub do skrzynki podawczej na terenie urzędu.

NUMER WNIOSKU (WYPEŁNIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI

DATA WPŁYWU WNIOSKU (WYPEŁNIA URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO !)

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO !)

DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY
1. Imię i Nazwisko

2.Telefon kontaktowy ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego w
przypadku ucznia niepełnoletniego

3.Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)

4.Adres e-mail ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku
ucznia niepełnoletniego

ADRES ZAMIESZKANIA
5. Województwo

6. Ulica

7. Powiat

8. Nr domu

10. Gmina

11. Kod pocztowy

12. Miejscowość

13. Poczta

9. Nr lokalu

DANE SZKOŁY
14.

15. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń/ uczennica

UCZEŃ/UCZENNICA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
UCZĘSZCZA DO KLASY ……………. SZKOŁY:
LICEUM

TECHNIKUM

SZKOŁY BRANŻOWEJ
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(ODPOWIEDNIE ZAKREŚLIĆ W KÓŁKO)
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Informacje o osiągnięciach w roku szkolnym 2019/2020
16. Średnia ocen (rozumiana jako sum ocen końcowych z przedmiotów na świadectwie, dzielona przez ich ilość)
….....................................................................
należy podać wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
17. Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,
przedsiębiorczości lub z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych (rozumiana jako suma trzech ocen końcowych z przedmiotów
na świadectwie, dzielona przez ich ilość)

Z WYŁĄCZENIEM PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
….....................................................................
należy podać wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Nazwa przedmiotu

Ocena końcowa uzyskana na koniec roku szkolnego 2019/2020

…………………………………………..

……………………………………

………………………………………….

……………………………………

I.
II.
III.
………………………………………….
…………………………………….
18. Indywidualne olimpiady / konkursy przedmiotowe, w których uczeń/uczennica zdobył/-ła w roku szkolnym 2019/2020
TYTUŁ LAUREATA/FINALISTY NA SZCZEBLU CO NAJMNIEJ WOJEWÓDZKIM, z wyłączeniem olimpiad/konkursów drużynowych.
WYMAGANE ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW / POTWIERDZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPII, POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANE WYNIKI!!!

Pełna nazwa dwóch olimpiad/ konkursów, zgodnie
z otrzymanym dyplomem/ zaświadczeniem
wydanym przez organizatora

Szczebel (należy podać

Uzyskany
tytuł

szczebel: wojewódzki/
krajowy/
międzynarodowy)

DO WNIOSKU załączam zaświadczenie
organizatora/ dyplom lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię, potwierdzające
zdobycie tytułu
(ODPOWIEDNIE ZAKREŚLIĆ W KÓŁKO)

I.
NIE*
TAK
……………………………………………………………

………………….

……………………

*BRAK ZAŁĄCZNIKA POWODUJE
PRZYZNANIE 0 PKT. ZA TO
OSIĄGNIĘCIE

II.
NIE*
TAK
……………………………………………………………

………………….

..………………….

*BRAK ZAŁĄCZNIKA POWODUJE
PRZYZNANIE 0 PKT. ZA TO
OSIĄGNIĘCIE

19. Pozostałe indywidualne olimpiady/konkursy /turnieje, niewymienione w pkt. 18 etc., w których uczeń/uczennica zdobył/-ła
TYTUŁ LAUREATA/FINALISTY NA SZCZEBLU CO NAJMNIEJ WOJEWÓDZKIM w roku szkolnym 2019/2020
z wyłączeniem olimpiad/konkursów/turniejów drużynowych.
WYMAGANE ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW / POTWIERDZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPII, POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANE WYNIKI!!!

Pełna nazwa dwóch olimpiad/ konkursów, zgodnie
z otrzymanym dyplomem/ zaświadczeniem
wydanym przez organizatora

Szczebel (należy podać

Uzyskany
tytuł

szczebel: wojewódzki/
krajowy/
międzynarodowy)

DO WNIOSKU załączam zaświadczenie
organizatora/ dyplom lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię, potwierdzające
zdobycie tytułu
(ODPOWIEDNIE ZAKREŚLIĆ W KÓŁKO)

I.
NIE*
TAK
……………………………………………………………

………………….

……………………

*BRAK ZAŁĄCZNIKA POWODUJE
PRZYZNANIE 0 PKT. ZA TO
OSIĄGNIĘCIE

II.

……………………………………………………………

………………….

..………………….

*BRAK ZAŁĄCZNIKA POWODUJE
PRZYZNANIE 0 PKT. ZA TO
OSIĄGNIĘCIE
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NIE*

20. W roku szkolnym 2019/2020 pobierałem / łam stypendium w ramach programu „Wspieramy najlepszych III” (odpowiednie zakreślić w
kółko)

TAK

NIE

21. Inne znaczące sukcesy (m.in. wyróżnienia, udział w konkursach, zawodach na niższym szczeblu niż wojewódzki, udział w projektach
niewymienionych powyżej, itp.)

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU UCZNIA/UCZENNICY

Strona
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22. Cele edukacyjne oraz związane z nimi wydatki zakładane do osiągnięcia przez ucznia / uczennicę w roku szkolnym 2020/2021
Cele na dany rok szkolny określa uczeń / uczennica wraz z rodzicami oraz opiekunem dydaktycznym - POLE OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków budżetu Województwa Opolskiego
Projekt realizowany w ramach programu „Opolskie dla rodziny”

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA/UCZENNICY
23. Liczba osób w rodzinie* ………….. (Należy podać liczbę członków rodziny wraz z uczniem / uczennicą ubiegającą się o stypendium)
*Rodzinę należy rozumieć jako następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu
dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

24. W skład rodziny wchodzi dziecko posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności (odpowiednie zakreślić w kółko)

TAK –
uczeń / uczennica
ubiegający/a się o
stypendium

TAK –
rodzeństwo ucznia/
uczennicy

NIE

Kwota

25. ŁĄCZNE DOCHODY* NETTO w rodzinie w 2019 roku wyniosły:
*DOCHODY W INNEJ WALUCIE NIŻ PLN należy przeliczyć na złotówki, wg średniego kursu NBP danej
waluty w roku ………

............................................ zł

26. Przeciętny miesięczny dochód NETTO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE,
w 2019 roku wyniósł

Kwota:

(łączny dochód netto uzyskany w danym roku należy podzielić przez liczbę osób w rodzinie
oraz przez 12 miesięcy)

…....................................... zł

OŚWIADCZENIA
27. Świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, iż wszelkie informacje podane we
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i podane na podstawie posiadanych przeze mnie dokumentów, które – w razie jakichkolwiek
wątpliwości w trakcie oceny wniosku lub kontroli projektu – zobowiązuje się przedłożyć w wyznaczonym terminie.
28. W przypadku stwierdzenia przez organ przyznający lub inny organ uprawniony do kontroli ww. projektu, iż podane przeze mnie dane są
niezgodne ze stanem faktycznym oświadczam, iż na wezwanie ww. organu przyznane środki finansowe zwrócę wraz z odsetkami jak za
zaległości podatkowe.
29. Oświadczam, iż uczeń/ uczennica ubiegająca się o stypendium w roku szkolnym 2020/2021 podlegać będzie opiece dydaktycznej
nauczyciela.
30. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Uchwałą nr XXI/195/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie
zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach projektu pn.
„Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
31. Oświadczam, że zostałem/-łam poinformowany-/a, że program stypendialny „Wspieramy najlepszych III” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejscowość, data:
Czytelny podpis ucznia:

W przypadku ucznia niepełnoletniego – także podpis czytelny
rodzica/opiekuna prawnego – imię i nazwisko
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Szczegółowych informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
nr tel.: 77 44 67 830, 831 lub 837
adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl
Wnioski składa się:
Listownie:
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Epuap: /q877fxtk55/SkrytkaESP
Osobiście:
Skrzynka podawcza na terenie urzędu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz środków budżetu Województwa Opolskiego
Projekt realizowany w ramach programu „Opolskie dla rodziny”

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU1
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082,
ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) podstawę
prawną
przetwarzania
moich
danych
osobowych
stanowi
art.
6
ust.
1
lit.
c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020:
a)

art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 lit
a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;

b)

art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
wraz z załącznikiem I i II do tego rozporządzenia;

c)

art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi;
d)

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431);

1

Wzór może być modyfikowany przez Instytucję Zarządzającą poprzez dodanie elementów określonych dla deklaracji uczestnictwa w projekcie,

przy czym wymagane jest aby uczestnik złożył odrębne podpisy na deklaracji i oświadczeniu.
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4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Wspieramy najlepszych III,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy
w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, beneficjentowi realizującemu projekt - Samorząd Województwa
Opolskiego/Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14; 45-082 Opole oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu który
zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji. Moje dane osobowe mogą
zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji
Pośredniczącej kontrole w ramach RPO WO;
6) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
7) moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
8) podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
9) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
10) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych miejscach
2
pracy ;
11) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:
iod@miir.gov.pl; iod@opolskie.pl lub adres poczty ……………………………………………….. (gdy ma to zastosowanie - należy
podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta);
13) dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie 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 (Dz. U. UE.
L. 2016.119.1) mam prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych w zakresie danych dotyczących składającego niniejsze
oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- do przeniesienia danych osobowych.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………….……………………………………………..…………………………………
CZYTELNY

PODPIS

UCZESTNIKA

PROJEKTU

(w

przypadku

deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej, oświadczenie powinno zostać

2

Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
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podpisane przez jej prawnego opiekuna)

