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STYPENDIA POWIATU DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
 

 Jednostka publikująca kartę   Starostwo Powiatowe w Tarnowie

 Karta informacyjna  

Stypendia dla uczniów i studentów Powiatu Tarnowskiego 

 Data publikacji karty   2019-09-06 10:46:05

 Odnośnik do e-formularza  
Brak

 Opis Karty  

 Nadzór nad Kartą   Anna Fiołek - Kierownik Kancelarii Rady Powiatu

 

 Opis sprawy  
Wnioski o przyznanie stypendium wraz z o załącznikami należy składać do dnia 10 października danego
roku szkolnego/ akademickiego. Rozpatrzenie wniosków następuje do dnia 30 listopada danego roku
szkolnego/akademickiego. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zainteresowani
powiadamiani są na piśmie w terminie do 31 grudnia danego roku szkolnego/akademickiego.

 Kogo dotyczy  
O stypendium mogą się ubiegać:

uczniowie szkół Powiatu Tarnowskiego, którymi są: Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w
Zakliczynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Tuchowie,
studenci szkół wyższych, studiujący w trybie dziennym na uczelniach publicznych do 25 roku
życia,
absolwenci uczelni publicznych w roku ukończenia studiów do 25 roku życia.

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów szkół Powiatu
Tarnowskiego oraz studentów – wyłącznie mieszkańców Powiatu Tarnowskiego ziemskiego.
Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznawane jest uczniom, którzy wykazali się szczególnymi
osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. Przyznawane jest ono jednorazowo na
okres roku szkolnego niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie jest stypendium socjalnym.
Jest to wyróżnienie indywidualne dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza
program szkolny.

Stypendium może być przyznane uczniowi po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

po pierwszym roku nauczania za osiągnięcie średniej ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej
5,0,
w dziedzinie nauki – finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom
konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty
lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
w dziedzinie kultury i sztuki – finalistom i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co
najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji
Narodowej,
w dziedzinie sportu – medalistom zawodów co najmniej ogólnopolskich.

Stypendium może być przyznane studentom wyłącznie za wysoką średnia ocen za poprzedni rok
akademicki nie niższą niż:

4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.
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Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla
studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen
uzyskanych w ostatnim roku nauczania w szkole ponadgimnazjalnej, przy czym uzyskana średnia nie
może być niższa niż 5,0. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią
ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku nauczania na studiach pierwszego
stopnia.

 Wymagane dokumenty  
W przypadku uczniów wymaganymi dokumentami są:

wniosek
uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego za miniony rok szkolny (w  przypadku ubiegania
się o stypendium za wysoką średnią ocen);
dyplomy potwierdzające osiągnięcia (w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne
osiągnięcia)
Uczeń ubiegający się o stypendium zarówno za średnią jak i za szczególne osiągniecia
składa 2 oddzielne wnioski.

W przypadku studentów wymaganymi dokumentami są:

wniosek
zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok akademicki, a w przypadku kontynuowania
studiów magisterskich dodatkowo uwierzytelnioną kopię decyzji przyjęcia na studia
magisterskie;
w przypadku studenta pierwszego roku – zaświadczenie z uczelni lub uwierzytelnioną kopię
decyzji potwierdzające przyjęcie na studia oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
nauczania lub uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego.

 Formularze/ Wnioski do pobrania  
Formularz wniosku dla uczniów

Formularz wniosku dla studentów

 Opłaty  
Bez opłat

 Jendostka/ osoba odpowiedzialna  
Kancelaria Rady Powiatu  
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów 

Kierownik Kancelarii Rady Powiatu: Anna Fiołek
tel. 14/ 68-83-312, pokój 119
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 -15.30  
e-mail: afiolek(at)powiat.tarnow.pl

 Miejsce składania dokumentów  
Kancelaria Rady Powiatu - pokój nr 119 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów 

 Termin załatwienia sprawy  
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 10 października danego roku
szkolnego/akademickiego. Rozpatrzenie wniosków następuje do dnia 30 listopada danego roku
szkolnego/akademickiego. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zainteresowani
powiadamiani są na piśmie w terminie do 31 grudnia danego roku szkolnego/akademickiego.

 Podstawa prawna  
Stypendia udzielane są zgodnie z Uchwałą Nr XLVII.341.2014 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 24
czerwca 2014 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 3976)  ze środków budżetu Powiatu Tarnowskiego,
których wysokosć ustalana jest przez Radę Powiatu co roku uchwałą budżetową.

 Tryb odwoławczy  

 Uwagi i dodatkowe informacje  

https://bip.malopolska.pl/sptarnow,e,pobierz,get.html?id=1877072
https://bip.malopolska.pl/sptarnow,e,pobierz,get.html?id=1656023
https://bip.malopolska.pl/sptarnow,e,pobierz,get.html?id=1877071
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Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie stypendium oraz tych,
które go otrzymały jest Starosta Tarnowski z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Narutowicza 38, 33-
100 Tarnów (e-mail: starostwo@powiat tarnow.pl,  tel. 14 688 33 00).

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych (e-mail: iod@powiat.tarnow.pl,  tel. 14 688 33 66, adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów).

3. Dane osobowe zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach będą przetwarzane w
celu rozpatrzenia wniosku oraz przyznania i rozliczenia stypendium Powiatu Tarnowskiego, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat.
5. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz
przyznania i rozliczenia stypendium.

8. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania
związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych,
bank prowadzący rachunek osoby, która otrzymała stypendium lub jej rodzica/opiekuna
prawnego, bank obsługujący Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz urząd skarbowy właściwy
dla miejsca zamieszkania osoby, która otrzymała stypendium.
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