Załącznik do Uchwały
Nr XIII.149.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 lutego 2020 r.
REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO „Cogito ”.
Wstęp
Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.
1.2. W budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska tworzy się wydzielony, celowy fundusz pod
nazwą Program Stypendialny „ Cogito”.
1.3. Corocznie wysokość środków określana będzie na wniosek Kierownika Centrum Usług
Wspólnych w Dabrowie Chełmińskiej.
1.4. Program Zarządzany jest przez Komisję Stypendialną.
1.5. Stypendium przyznawane jest niezaleznie od sytuacji materialnej ucznia i nie jest
stypendium socjalnym.
1.6. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: dyrektorzy szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, przedstawiciel gminnej Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz przedstawiciel Centrum Usług
Wspólnych w Dabrowie Chełmińskiej. Obsługę administracyjno – finansową Programu
sprawuje Centrum Usług Wspólnych w Dabrowie Chełmińskiej.
1.7. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem
Programu Stypendialnego „Cogito” – wzór wniosku dla ucznia stanowi załącznik nr 1,
wzór wniosku dla zespołu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
1.8. Nadzór nad działalnością Programu sprawuje Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. Osoby uprawnione do korzystania z Programu Stypendialnego „Cogito”

2.1. Z Programu Stypendialnego „Cogito” w formie stypendiów korzystać mogą uczniowie
którzy spełniają łącznie następujące warunki :
1) uzyskanie przynajmniej ocenę dobrą ze sprawowania i otrzymają pozytywną opinię;
2) oraz zdobycie (co najmniej) jednego z trzech poniższych osiągnięć:
a) wybitne osiągnięcia naukowe – zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu
przedmiotowego (olimpiady) albo konkursu wiedzy, organizowanego przez kuratorium
oświaty na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
b) wybitne osiągnięcia sportowe – zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty
w międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich zawodach sportowych, powołania
do młodzieżowej kadry narodowej,
c) wybitne osiągnięcia artystyczne – otrzymanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego
w konkursie artystycznym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
indywidualna lub zespołowa publikacja dorobku artystycznego w instytucji artystycznej
lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym.
2.2. Stypendium może być przyznane uczniowi jeden raz w roku szkolnym.
3. Warunki przyznawania stypendiów
3.1. Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą dyrektorzy szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska do Komisji Stypendialnej Programu Stypendialnego „Cogito” w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej
w terminie do 1 czerwca danego roku szkolnego.
3.2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie poświadczające osiągnięcia.
3.3. Rozstrzygnięcie przyznania stypendium nastąpi do 15 czerwca danego roku szkolnego.
3.4. Wnioski o przyznanie stypendium złożone po terminie określonym w punkcie 3.1
nie będą rozpatrywane / decyduje data wpływu wniosku.
3.5. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wymaganymi dokumentami.
3.6. W przypadku osiągnięć indywidualnych ustala się stypendium w wysokości 1.000,00 złotych na 1 ucznia. W przypadku osiągnięć zespołowych ustala się stypendium w łącznej
wysokości 1.000,00 zł dzielone w równych częściach na wszystkich członków zespołu, z
zastrzeżeniem, iż wysokość stypendium może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej iloczynowi liczby członków drużyny i kwoty 100 zł.

3.7. W przypadku, gdy uczeń kilkukrotnie spełnił warunki wymienione w punkcie 2.1 ustala
się stypendium w wysokości 1.000,oo złotych za pierwsze osiągnięcie oraz 500,oo zł
za każde kolejne.
3.8. Wypłata stypendium odbywa się w ostatnim dniu zajęć szkolnych, w macierzystej szkole. Przekazanie wyżej wymienionej kwoty powinno nastąpić przy obecności rodzica lub
prawnego opiekuna.
3.9. Każdy z uczniów uprawnionych do stypendium podpisuje zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych we wniosku.
3.10. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
3.11. Nazwiska uczniów, którym zostanie przyznane stypendium zostaną umieszczone
na stronie internetowej organu prowadzącego dla szkoły, do której uczęszcza uczeń.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
4.1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku
nr 3 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Programu Stypendialnego „Cogito”
WNIOSEK O STYPENDIUM
Program Stypendialny „COGITO”
DLA UCZNIA

Nr wniosku ……..…….., data złożenia …………..……… podpis przyjmującego ………….
Lp.
Dane
wnioskodawcy

Dane ucznia

1.

Nazwa

2.

Adres

3.

Nr telefonu

4.

Imię (imiona)

5.

Nazwisko
Nazwa i adres
szkoły, do której
uczeń uczęszcza
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Powiat
Gmina
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy

6.

Dane
kontaktowe
(adres
zamieszkania
ucznia)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wybitne
osiągnięcia
naukowe

18.
19.
20.

Wybitne
osiągnięcia
sportowe

27.
28.

Wybitne
osiągnięcia

Dane

29.

30.
artystyczne
31.

Załączniki:
1. Opinia wychowawcy
2. ……………………..…
3. ………………………..
4. ……………………….
…………………………..
Podpis i pieczęć

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Programu Stypendialnego „Cogito”
WNIOSEK O STYPENDIUM
Program Stypendialny „COGITO”
DLA ZESPOŁU
Nr wniosku ……..…….., data złożenia …………..……… podpis przyjmującego ………….

Lp.
Dane
wnioskodawcy
Dane zespołu

Dane

1.

Nazwa

2.

Adres

3.

Nr telefonu

4.

Nazwa

5.

Uczestnicy (imię,
nazwisko, klasa)

Wybitne
osiągnięcia
sportowe

6.

Wybitne
osiągnięcia
artystyczne

8.

7.

9.

Załączniki:
1. Opinia opiekuna
2. ……………………..…
3. ………………………..
4. ……………………….
…………………………..
Podpis i pieczęć

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Programu Stypendialnego „Cogito”

Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

1) listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska,
ul. Bydgoska 21
89 - 070 Dąbrowa Chełmińska
2) e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl ,
3) telefonicznie 52 36 46 055.
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor
ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres
iod@dobrowachelminska.lo.pl .
1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych:
1) jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym przez
administratora, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty w celu przyznania i wypłacenia stypendium z Programu
Stypendialnego „Cogito” dla uczniów uczących się w szkołach gminy Dąbrowa
Chełmińska,
2) odbywa się na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda jest wymagana, gdy
uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów
prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2. W związku z realizacją Programu Stypendialnego „Cogito” administrator przetwarzał
będzie wyłącznie zwykłe dane osobowe.
3. Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, podmioty
świadczące usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne
podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną
podstawę prawną. Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom
administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
4. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na
zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, jest nim Centrum Usług
Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, tel. 52 3816013, któremu to
administrator powierzył realizację programu
stypendialnego, ponadto podmiotami
przetwarzającymi mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże
przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
praw.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
1) do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, ,

2) do przedawnienia roszczeń
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie
zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, wskazanego w ppkt. 1.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)
dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
2)
sprostowania danych na podstawie art. 16;
3)
usunięcia danych, na podstawie art. 17, jeżeli:

 dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane,
 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
4)
5)

ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie
art. 18;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

7. Dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez szkoły, których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
8. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

