UCHWAŁA NR XXIX/246/2020
RADY MIEJSKIEJ JASŁA
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym
uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia
15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w Mieście Jaśle, Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak
również trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 2835)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uzyskał co najmniej jeden tytuł laureata:
1) w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym, tematycznym na szczeblu co najmniej
wojewódzkim lub
2) w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej co najmniej drugiego stopnia,
–

organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.).”;

2) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uzyskał co najmniej czterokrotnie tytuł laureata w konkursach interdyscyplinarnych,
przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, olimpiadach
interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych co najmniej drugiego stopnia – organizowanych
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r.,
nr 13, poz. 125 z późn. zm.).”;
3) Załącznik do szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakres tej
pomocy, jak również sposób postępowania w tych sprawach otrzymuje brzmienie jak załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Jasła
Henryk Rak
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/246/2020
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 25 maja 2020 r.
Załącznik do szczegółowych warunków udzielania pomocy
uzdolnionym uczniom, form i zakres tej pomocy, jak również
sposób postępowania w tych sprawach

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA JASŁA
CZĘŚĆ A. DANE WNIOSKODAWCY

CZĘŚĆ B. FORMA NAGRODY
Nagrody
Burmistrza
Miasta Jasła za
wyniki w nauce

Nagrody Burmistrza
Miasta Jasła za
wybitne osiągnięcia
naukowe

Wnoszę o przyznanie:*
Nagrody Burmistrza
Nagrody Burmistrza
Miasta Jasła za
Miasta Jasła za wybitne
wybitne osiągnięcia
osiągnięcia artystyczne
sportowe

Nagrody
Bartłomieja
z Jasła

CZĘŚĆ C. DANE OSOBOWE UCZNIA, DLA KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK
Imię i nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

CZĘŚĆ D. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA
Miejscowość

Ulica, nr domu,
mieszkania

Kod pocztowy, poczta

Gmina

CZĘŚĆ E. DANE DO KORESPONDENCJI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
Imię i nazwisko

Klasa

L. p.

Miejscowość

Ulica, nr domu,
mieszkania

Kod
pocztowy,
poczta

Gmina

Nr telefonu

CZĘŚĆ F. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W ROKU SZKOLNYM …………… /……………
Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Ocena zachowania

Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o nagrodę ucznia:
Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju,
wydarzenia, zawodów, przeglądów,
Organizator
Uzyskane miejsce/tytuł
festiwali

Ranga

Data
wydarzenia

1
2
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3
4
…

L. p.

Załączniki potwierdzające ww. osiągnięcia potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1
2
3
4
….

CZĘŚĆ G. POTWIERDZENIE POWYŻSZYCH DANYCH PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ
Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
Jasło, dnia

…………………………………………………………

…………………………………………….…………

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły (wnioskodawcy)

CZĘŚĆ H. SPOSÓB WYPŁATY NAGRODY
Wnoszę o wypłatę nagrody przelewem na wskazany rachunek bankowy:
Nr:
Właściciel rachunku bankowego
Imię i nazwisko

Kod pocztowy,
poczta

Ulica, nr domu, mieszkania

Jasło, dnia

…………………………………………………………

…………………………………………….…………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

Gmina

CZĘŚĆ I. OŚWIADCZENIA
Oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna prawnego ucznia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Jasła o przyznanie nagrody.
Zostałam(em) poinformowana(ny), że przystąpienie do Programu jest dobrowolne oraz że wszelkie dane umieszczone we
wniosku zostaną przekazane do Burmistrza Miasta Jasła celem rozpatrzenia wniosku, przyznania nagrody i podania do
publicznej wiadomości informacji o udzielonej nagrodzie, imieniu i nazwisku ucznia wraz z wizerunkiem, za który nie
przysługuje wynagrodzenie.
Zostałam/em poinformowany, że po osiągnięciu celu programu mogę zwrócić się z wnioskiem o usunięcie moich danych
w zakresie wizerunku.
Zapoznałam/em się z treścią Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle oraz
akceptuję jego zasady.
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
…………………………………………………………

…………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

Podpis ucznia

Jasło, dnia
…………………………………………….…………
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Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Miasto Jasło reprezentowane przez
Burmistrza Miasta Jasła, zwane dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 448 63 00, e-mail:
urzad@um.jaslo.pl, listownie: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
2. Mogą Państwo skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych z inspektorem ochrony danych: tel. 13 448 63 00, e-mail: iod@um.jaslo.pl.
3. Dane zbierane są dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, przyznania nagród określonych w Lokalnym Programie wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle oraz promocji uzdolnionych uczniów poprzez podanie do
publicznej wiadomości informacji o wysokości nagrody, imieniu i nazwisku laureata oraz przedstawienie jego wizerunku.
4. Podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji programu przyjętego Uchwałą nr …………... Rady Miejskiej Jasła
z dnia………………… na podstawie art. 90t ustawy o systemie oświaty w związku z realizacją wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
5. Źródłem informacji o Państwa danych osobowych jest szkoła, do której uczęszcza dziecko.
6. Odbiorcą danych osobowych będą:
lokalne media – w zakresie informacji o przyznanej nagrodzie, danych identyfikujących ucznia oraz jego wizerunku,
które zostaną przekazane w celu promowania osiągnięć uczniów wybitnie uzdolnionych,
podmioty, które realizują zadania dla Miasta Jasła w ramach stosownych umów,
podmioty, które z mocy prawa są upoważnione do dostępu do danych osobowych.
7. Państwa dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w przypadku
wizerunku – bezterminowo, chyba że zwrócą się Państwo o usunięcie danych.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

*WŁAŚCIWE POLE ZAZNACZYĆ „X”
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
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