
ZARZ,o\DZENIE Nr'!061 IVII/I8 

PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia ?o !Apea. 2018 r. 

w sprawie okreslenia wzorow wnioskow 0 przyznanie stypendiow Prezydenta Miasta 

Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniow uzdolnionych 

"Mia I 00 Zdolnych". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l.dzie gminnym 

(Oz. U. z 2018 r. poz. 994,1000 i 1349), art. 32 ust. 2 pkt 2, art. 92 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. 0 samorz'l.dzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000 i 1349) 

oraz § 4 ust. 3 zasad przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach 

Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych "MiaIOO Zdolnych", stanowi'l.cych 

zal'l.cznik do uchwaly Nr XCII 866/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach 

Miejskiego systemu wsplerama uczni6w uzdolnionych "Mia 100 Zdolnych" 

(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 2882), zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi 

Nr XXX1II842116 z dnia 6 lipca 2016 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3501) 

i Nr LXXIJII886118 z dnia 14 czerwca 2018 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3376) 

zarz'l.dzam, co nast~puje: 

§ I. Wz6r wniosku 0 przyzname uczniowi klasy IV - VIII szkoly podstawowej 

oraz uczniowi klasy III gimnazjum stypendium Prezydenta Miasta Lodzi w ramach 

Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych "Mia I 00 Zdolnych", stanowi 

zal'l.cznik Nr 1 do niniejszego zarz'l.dzenia. 

§ 2. Wz6r wniosku 0 przyzname uczmOWl szkoly ponadgimnazjalnej 

ponadpodstawowej stypendium Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu 

wspierania uczni6w uzdolnionych "MiaIOO Zdolnych", stanowi zal'l.cznik Nr 2 do niniejszego 

zarz'l.dzenia. 

§ 3. Wypelnione wnioski, 0 kt6rych mowa w § 1 i § 2, wraz z kopiami dokument6w 

poswiadczonymi za zgodnosc z oryginalem, potwierdzaj'l.cymi spelnienie odpowiednich 



warunk6w ubiegania sit( 0 stypendium skladaj<l dyrektorzy szk61 w Wydziale Edukacji 

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 4. Wykonanie zarz<ldzenia powlerzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzt(du Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarz<ldzenie Nr 4319IVIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 sierpnia 

2016 r. w sprawie okreslenia wzor6w wniosk6w 0 przyznanie stypendi6w Prezydenta Miasta 

Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczni6w uzdolnionych "MialOO Zdolnych". 

§ 6. Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

\ . .. 
i, 

/ 

i 
.' Hanna ZDANOWSKA 

" 



Piecz~e szkoly 

Zahtcznik Nr I 

do zarzltdzenia NrQ061 NIIII8 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 0 () Gt pCA 2018 r. 

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE UCZNIOWI KLASY IV - VIII SZKOLY 

PODSTA WOWEJ ORAZ UCZNIOWI III KLASY GIMNAZJUM 

STYPENDIUM PREZYDENT A MIAST A LODZI W RAMACH MIEJSKIEGO 

SYSTEMU WSPIERANIA UCZNIOW UZDOLNIONYCH "MIAIOO ZDOLNYCH" 

(wniosek powinien bye wypelniony komputerowo, wydrukowany i podpisany) 

L6dz, dnia ............................. . 

I. Dane ucznia: 

I) llllif,? i nazwisko: 

Data urodzenia ... ................................................................. . 

Adres zalllieszkania: 

kod pocztowy ..................... miejscowosc ................................................... . 

uli~ ..................................................................................................... . 

nr domu .............................................. nr mieszkania .................. . 

Adre.~ do korespondencji (0 ilejest inny nit adres zalllieszkania): 

kod pocztowy ..................... miejscowosc ................................................... . 

uli~ ..................................................................................................... . 

nr domu .............................................. nr mieszkania .................. . 

Urzqd Skarbowy wlasciwy dla lIliejsca zalllieszkania * 

* Do wykorzystania w przypadku przyznania stypcndium 



2) Imiona i nazwiska rodzicow lub innych przedstawicieli ustawowych: 

II. Dane dotycz=lce przeslanek otrzymania stypendium: 

3) Od I wrzesnia br. uczen klasy ......... w ................................................... . 

(nazwa szkoly) 

4) Informacja dotyczqca zajftych miejsc w konkursach interdyscyplinarnych, 

przedmiotowych, tematycznych, w konkursach, turniejach lub olimpiadach artystycznych 

lub zawodach sportowych rangi mistrzowskiej organizowanych co najmniej na poziomie 

wojewodzkim - nazwy konkursow, daty i zajfte miejsca - w roku szkolnym poprzedzajqcym 

rok szko[ny, na ktory stypendium mote zostac przyznane: 

5) Rekomendacja rady pedagogicznej potwierdzajqca rozw!janie zdolnosci ucznia 

(maksymalnie 500 znakow): 

Pieez,c i podpis dyrektora szkoly 



Klauzula informacyjna dotycz.qca przetwarzania danych osobowych, 
dla ktOrych administratorem danych jest Prezydent Miasta Lodzi 

podczas procedury przyznawania stypendi6w w ramach programu Mial00 Zdolnych 

Szanowni Panstwo, 

Zgodnie z art. 14 ust. i 2 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony osob fizycznych w zwiflZku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takieh danyeh oraz uehylenia dyrcktywy 9S/46/WE (og6lnego 
rozporz~dzcnia 0 oehronie danyeh) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I) - zwanego dalej ROOO, uprzejmie 
informujemy. ze: 

I. Administratorem danyeh osobowyeh jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib~ w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 
104,90-926 L6dz, tel.: +4R (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-0 I, e-mail: Ickm@um1.10dz.pl. 
2. Inspektorem oehrony danyeh w Urz~dzic Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka Kozlowska, 
tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@um1.10dz.pl . 
3. Podanic danych osobowych jest warunkicm koniecznym w celu przcprowadzenia procedury przyznawania 
stypcndi6w Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspicrania uczni6w uzdolnionych "Mia 1 00 
Zdolnyeh". 
Og6ln~ podstaw~ do przetwarzania danyeh stanowi art. 6 ust. I lit. e ROOO. 
Szczeg6lowc cc1c przetwarzania danych (przcprowadzenie procedury przyznawania stypendiow Prezydenta 
Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspicrania uczni6w uzdolnionych "Mial00 Zdolnych") zostaly 
wskazane w nast~puj~cych przepisaeh: 
a) ustawie z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z p6zn. zm.); 
b) ustawic z dnia 5 ezerwea 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z p6zn. zm.); 
c) u5tawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2017 r. poz. 2198, z pMn. zm.); 
d) zasadach przyznawania stypcndi6w Prczydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspicrania 
uczniaw uzdolnionyeh "Mia 100 Zdolnych", stanowi~eyeh zal~eznik do uehwaly Nr XCl1866/14 Rady Miejskicj 
w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendi6w Prezydenta Miasta Lodzi 
w ramaeh Miejskiego systemu w5pierania uczni6w uzdolnionyeh "MiaIOO Zdolnych" (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz. 2882), zmienionej uehwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr XXX1II842/16 w Lodzi z dnia 6 lipea 2016 r. 
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3501) i Nr LXX1I11886/18 z dnia 14 czerwea 2018 r. (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego 
poz.3376). 
4. Dane osobowc zostanfl udost~pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowi"lZuj<tcych przepis6w prawa. tj. cztonkom Komisji Stypendialnej oraz wlasciwym urz~dom skarbowym. 
5. Dane osobowe b~dfl przctwarzanc, w tym przechowywane zgodnic z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwaeh (Oz. U. z 2018 r. poz. 217, z pMn. zm.). 
6. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepis6w prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

dost~pu do tresci swoich danyeh, na podstawie art.15 ROOO: 
sprostowania danych, na podstawie art. 16 ROOO; 
usuni~eia danych. na podstawie art. 17 ROOO; 
ograniczcnia przetwarzania, na podstawic art. 18 RODO~ 
przcnoszcnia danych. na podstawie art. 20 RODO; 
wnicsicnia sprzcciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

Prawa te Sq wykonywane przcz Panifl/Pana r6wniez wzgl~dem tych os6b, w stosunku do ktorych sprawowana 
jest prawna opicka. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorezego - Prezesa Urz~du Ochrony Oanyeh Osobowyeh, 
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 
8. Gdy podanie danyeh osobowyeh wynika z przepis6w prawa, jest Pani/Pan zobowi¥ana(y) do ieh podania. 
Konsekwencjq niepodania danych osobowych bttdzic nierozpoznanie sprawy. 
9. Dane nie b<;dq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w fonnie profilowania. 
10. Dane osobowc zostaly uzyskane od Dyrektora Szkoly, za posrcdnictwem kt6rego zlozony zostal wniosck 
o przyznanie stypendium w ramach programu Mia 1 00 Zdolnych. 

Podpis rodziea (opiekuna prawnego) 



Zahlcznik Nr 2 

do zarz'ldzenia Nr qu61 NIIII8 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 30 upco. 2018 r. 

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE UCZNIOWI SZKOL Y PONADGIMNAZJALNEJ 

1 PONADPODST A WOWEJ STYPENDIUM PREZYDENT A MIASTA LODZI W 

RAMACH MIEJSKIEGO SYSTEMU WSPIERANIA UCZNIOW UZDOLNIONYCH 

"MIAtOO ZDOLNYCH" 

(wniosek powinien bye wypelniony komputerowo, wydrukowany i podpisany) 

L6dz, dnia ............................. . 

I. Dane ucznia: 

I) Imi(! i nazwi.~ko: 

Data urodzenia ........... ....................................................... . 

Adres zamieszkania: 

kd t 
.. " 

o pocz owy ..................... mleJscowosc .................................................. . 

ulica ................................................................................................... .. 

nr domu ............................................. nr mieszkania .................. . 

Adres do korespondencji (0 ile jest inny nii. adres zamieszkania): 

kod pocztowy ........................ miej scowosc ........................................................... . 

ulica .................................................... .. 

nr domu ............................................. nr mieszkania ..................... .. 

Urzqd Skarbowy wlasciwy dla miejsca zamieszkania * 

• Do wykorzystania w przypadku przyznania stypcndium 



2) lmiona i nazwi.~ka rodzicow lub innych przedstawicieli ustawowych: 

II. Dane dotyczllce przeslanek otrzymania stypendium: 

3) Od 1 wrzesnia br. uczen klasy ......... w ............... .................................... . 

(naZWQ szkoly) 

4) lnformacja dotyczqca zajrtych miejsc w olimpiadach i turniejach 0 zasirgu 

ogolnopolskim lub mird<JInarodowym organizowanych na podstawie rozporzqdzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursow, turniejow i olimpiad (Dz. U. poz. 125, 

z poin. zm.) albo informacja dotyczqca zajrtych miejsc w olimpiadach i turniejach 0 zasirgu 

ogolnopolskim lub mird<JInarodowym organizowanych na podstawie rozporzqdzen 

wlasciwych ministrow - nazwy olimpiad i turniejow, daty i zajrte miejsca - w roku 

szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium mote zostac pr<JIznane: 

5) lnformacja dotyczqca zajrtych miejsc w konkursach artystycznych 0 zasirgu 

ogolnopolskim lub mirdlJ1narodowym lub turniejach albo olimpiadach artystycznych 

o zasirgu ogolnopolskim - nazwy konkursow, turniejow, olimpiad, daty i zajrte miejsca -

w roku szkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium mote zostac przyznane: 



6) lnformacja dotyczqca ZO]ftych miejsc w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej 

o zasifgu ogolnopolskim lub mifdzynarodowym - nazwy zawodow, daty i zajfte miejsca -

w roku .~zkolnym poprzedzajqcym rok szkolny, na ktory stypendium moie zo.~tac przyznane: 

7) Rekomendacja rady pedagogicznej potwierdzajqca rozwijanie zdolno.~ci ucznia 

(maksymalnie 500 znakow): 

Piccz~c i podpis dyrcktora szkoly 



Klauzula informacyjna dotycz41ca przetwarzania danych osobowych, 
dla ktorych administratorem danych jest Prezydent M iasta Lodzi 

podczas procedury przyznawania stypendiow w ramach programu Mial00 Zdolnych 

Szanowni Panstwo, 

Zgodnie z art. 14 ust. i 2 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony os6b fizycznych w zwillZku z przetwarzanicm danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takieh danyeh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolnego 
rozpo~dzcnia 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwanego dalej ROOO, uprzejmie 
informujemy. zc: 

I. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib'l w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 
104,90-926 LOdz, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: Ickm@uml.lodz.pl. 
2. Inspcktorem ochrony danych w Urzt:(dzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka Kozlowska, 
tel. +48 (42) 638-59-50, c-mail: iod(a)uml.lodz.pl . 
3. Podanie danych osobowyeh jest warunkiem koniecznym w eelu przeprowadzenia procedury przyznawania 
stypendiow Prezydenta Miasta Lodzi w ramach Miejskicgo systemu wspicrania uczniow uzdolnionyeh "MiaIOO 
Zdolnych". 
Ogoln~ podstaw~ do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. I lit. c ROOO. 
Szczcgolowe cele przetwarzania danych (przeprowadzcnie proccdury przyznawania stypendiow Prezydenta 
Miasta Lodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniow uzdolnionych "MialOO Zdolnych") zostaly 
wskazane w nastt:(pujqcych przcpisach: 
a) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, z pMn. zm.); 
b) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, z pMn. zm.); 
c) ustawic z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemic oswiaty (Oz. U. z 2017 r. poz. 2198, z pMn. zm.); 
d) zasadach przyznawania stypendiow Prezydcnta Miasta lodzi w ramach Micjskiego systemu wspierania 
uczniow uzdolnionych "Mia 1 00 Zdolnych", stanowi~cych zal'lcznik do uchwaly Nr XC11866/14 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawic ustalcnia zasad przyznawania stypendiow Prezydenta Miasta Lodzi 
w ramach Miejskiego systemu wspierania uezniow uzdolnionych "MiaIOO Zdolnych" (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 2882), zmicnionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi Nr XXX1I/842/16 w Lodzi z dnia 6 lipca 2016 r. 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3501) i Nr LXXII/1886118 z dnia 14 ezerwea 2018 r. (Oz. Urz. Woj. LOdzkicgo 
poz.3376). 
4. Dane osobowc zostanq udostt:(pniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
obowi,!zujqcych przepisow prawa, tj. czlonkom Komisji Stypendialnej oraz wlasciwym urzt(dom skarbowym. 
5. Dane osobowc b«dq przctwarzanc, w tym przechowywane zgodnic z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. 0 narodowym zasobic arehiwalnym i archiwach (Oz. U. z 2018 r. poz. 217, z pMn. zm.). 
6. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowyeh, na podstawie przepisow prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

dost~pu do trcsci swoich danych, na podstawie art.15 ROOO; 
sprostowania danyeh. na podstawie art. 16 ROOO; 
usuni~cia danych, na podstawic art. 17 ROOO; 
ograniczcnia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO~ 
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ROOO; 
wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. 

Prawa te sq wykonywane przez Panict/Pana rownicz wzgl«dem tych osob, w stosunku do ktorych sprawowana 
jest prawna opieka. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prczesa Urzt:(du Ochrony Danyeh Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 
8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest Pani/Pan zobowi'lZana(y) do ich podania. 
Konsckwcncjll nicpodania danyeh osobowych bt:(dzie nierozpoznanie sprawy. 
9. Dane nie bt:(dll przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym r6wniez w fonnie profilowania. 
10. Dane osobowe zostaly uzyskane od Oyrektora Szkoly, za posrednictwem ktorego zloiony zostal wniosek 
o przyznanie stypcndium w ramach programu Mia 1 00 Zdolnych. 

Podpis rodziea (opiekuna prawnego) lub pclnoletniego ueznia 


