
       załącznik nr 2 
       do Uchwały Nr XXXIV/343/20 

                                                                       Rady Miasta Piły 

                                                                       z dnia  24 listopada 2020 r. 

       w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad 

       przyznawania nagród uzdolnionym uczniom 

       klas IV – VIII szkół podstawowych  

       funkcjonujących na terenie Gminy Piła 
  

  

  

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PIŁY 

W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE 

GMINY PIŁA 

ROK SZKOLNY .....................................  

 

CZĘŚĆ A (wypełnia rodzic/ustawowy opiekun ucznia) 

I. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko   

Imiona   

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko matki   

 

Adres zamieszkania/zameldowania ucznia 

Kod pocztowy, miejscowość     -         

Ulica, nr domu/nr mieszkania   

III. Dane teleadresowe rodzica/opiekuna ustawowego ucznia 

Nazwisko i imię   



Kod pocztowy, miejscowość     -         

Ulica, nr domu/nr mieszkania   

Nr telefonu   

IV. Dane do wypłaty nagrody 

Nazwisko i imię właściciela 

rachunku bankowego 
  

Numer rachunku bankowego                                                     

 

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

              Miejscowość, data                                                              Podpis właściciela rachunku bankowego 

 

V. Oświadczenia 

Oświadczam, że dane zawarte w części A wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła 

i akceptuję jego zapisy. 

 

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

           Miejscowość, data                                                                       Podpis rodzica/opiekuna ustawowego ucznia 

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez  Prezydenta Miasta Piły z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy placu 

Staszica 10. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 1) listownie: plac Staszica 10, 64-920 Piła; 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

dostępną na stronie: http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=2654 
Inspektor ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marta Czaplińska. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę 

Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: ido@um.pila.pl . Do IOD w Urzędzie Miasta Piły należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania 

Państwa danych przez Gminę Piła/Urząd Miasta Piły, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 
Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Zbieranie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Piła. 
Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy 

właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Urząd wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione 

Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2 oraz podmioty, z którymi Gmina Piła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 
Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie 

– w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

164) – przez czas określony w tych przepisach. 
Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo 

do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 3) prawo do ograniczenia 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

 

http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=2654
mailto:ido@um.pila.pl


 

 

CZĘŚĆ B (wypełnia dyrektor szkoły) 

I. Informacje o szkole 

 Pieczątka szkoły 

Nazwa szkoły   

  Klasa (rok nauki)   

Rok szkolny   

  

II. Kryteria przyznania nagrody Prezydenta Miasta Piły 

 

Średnia ocen rocznych   

Szczególne osiągnięcie/a (nazwa 

olimpiady, konkursu, turnieju; poziom; 

miejsce.) 

Data 

    

    

    

    

    

    

    

  



III. Opinia dyrektora szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności 

i zaangażowania ucznia w życie szkoły lub społeczności lokalnej): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

IV. Pozytywna opinia rady pedagogicznej z dnia ......................................................... 

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

  

Wnioskuję o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Piły. Do wniosku dołączam 

dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia. 

  

  

  

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

Miejscowość, data                                                                            Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 


