
UCHWAŁA NR LII/988/22 
RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych Miasta Opola” 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w związku z art. 72 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 poz. 1930, 2445) 
Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                        
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta 
Opola”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/713/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r.                   
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Miasta Opola” (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021 r. 
poz. 144). 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Łukasz Sowada 
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Załącznik do uchwały Nr LII/988/22 

Rady Miasta Opola 

z dnia 31 marca 2022 r. 

Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uczniów uzdolnionych 
uczęszczających do  publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                             
i ponadpodstawowych Miasta Opola” 
§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania poszczególnych form wspierania uczniów 
uzdolnionych. 
2. Określa się następujące formy wsparcia uczniów uzdolnionych: 

1) Nagroda edukacyjna Prezydenta Miasta Opola; 
2) Tytuł „Opolski Orzeł”; 
3) List gratulacyjny; 
4) Wsparcie materialne; 
5) Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia. 

§ 2. Kryteria i tryb przyznawania Nagrody edukacyjnej Prezydenta Miasta Opola 
1. Nagroda edukacyjna Prezydenta Miasta Opola jest przyznawana uczniowi w uznaniu                  
dla jego osiągnięć edukacyjnych uzyskanych w danym roku szkolnym. 
2. Nagroda przyznawana jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej. 
3. Nagroda może być przyznana uczniowi, który spełnia: 

1) co najmniej jedno z kryteriów obowiązkowych, tj.: 
a) jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, konkursu lub turnieju wiedzy                   
na szczeblu międzynarodowym, 
b) jest laureatem co najmniej jednej olimpiady przedmiotowej na szczeblu 
ogólnopolskim, 
c) jest finalistą co najmniej dwóch olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, 
oraz 

2) co najmniej dwa z kryteriów dodatkowych, tj.: 
a) posiada osiągnięcia w działalności badawczo – naukowej, wynalazczej lub 
publikacje, w tym w ramach współpracy międzynarodowej, 
b) uzyskał w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych nie niższą niż 4,00, a także co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
c) angażuje się w pracę społeczną na rzecz szkoły (oświadczenie dyrektora szkoły), 
d) angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej (wydane zaświadczenie). 

4. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które wynosi dwa tysiące złotych. 
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5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 
występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola               
w terminie do 31 sierpnia danego roku. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3, poświadczone za zgodność  
z oryginałem. 
7. Wnioski o Nagrodę rozpatruje Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola, 
składająca się z dwóch pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, w tym jeden 
jako jej przewodniczący, oraz dwóch dyrektorów szkół ponadpodstawowych. 
8. Do zadań Komisji należy ocena merytoryczna, przeprowadzona zgodnie z tabelą oceny 
punktowej zamieszczoną we wniosku. Z posiedzenia Komisji jest sporządzany protokół, 
zawierający listę kandydatów do Nagrody wraz z przyznaną liczbą punktów, który 
przewodniczący Komisji przekazuje Prezydentowi Miasta Opola do zatwierdzenia. 
9. Nagroda jest przyznawana maksymalnie 10 uczniom w danym roku szkolnym. 
10. Nagroda nie obejmuje uczniów, którym w danym roku szkolnym przyznano Wsparcie 
materialne, o którym mowa w § 5, oraz Stypendium branżowe dla uczniów branżowych szkół 
I stopnia, o którym mowa w § 6. 
§ 3. Kryteria i tryb nadawania tytułu „Opolski Orzeł” 
1. Tytuł „Opolski Orzeł” jest nadawany uzdolnionym uczniom uzyskującym wysokie wyniki 
w nauce i ma na celu wyróżnianie oraz promowanie ich szczególnych osiągnięć w różnych 
formach współzawodnictwa. 
2. Tytuł „Opolski Orzeł” przyznawany jest w zakresie wiedzy, sportu oraz osiągnięć 
artystycznych i jest indywidualnym, zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym                               
przez Prezydenta Miasta Opola. 
3. Tytuł „Opolski Orzeł” przyznawany jest uczniom: 

1) szkół podstawowych (od klasy VI); 
2) szkół ponadpodstawowych. 

4. Do tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie wiedzy mogą być typowani uczniowie: 
1) szkół podstawowych spełniający co najmniej jedno z kryteriów: 

a) laureat lub finalista olimpiady, konkursu lub turnieju wiedzy oraz tematycznego                 
na szczeblu międzynarodowym, 
b) laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, organizowanego                   
przez Opolskiego Kuratora Oświaty, 
c) laureat, zwycięzca (3 pierwsze miejsca) konkursu lub turnieju wiedzy                                      
oraz tematycznego  na szczeblu ogólnopolskim; 

2) szkół ponadpodstawowych spełniający co najmniej jedno z kryteriów: 
a) laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej, konkursu lub turnieju wiedzy                                       
i tematycznego na szczeblu międzynarodowym, 
b) laureat, zwycięzca (3 pierwsze miejsca) konkursu lub turnieju wiedzy                                       
oraz tematycznego na szczeblu ogólnopolskim, 
c) laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej, zwalniającej z egzaminu maturalnego                  
z danego przedmiotu, 
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d) laureat lub finalista olimpiady tematycznej, zwalniającej z części pisemnej egzaminu 
zawodowego, 
e) laureat lub finalista olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów 
dodatkowych, niedającej uprawnień w systemie egzaminacyjnym. 

5. Do tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie sportu mogą być typowani uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych spełniający łącznie kryteria: 

1) medalista mistrzostw Polski w wybranej dyscyplinie olimpijskiej (3 pierwsze miejsca); 
2) medalista mistrzostw województwa w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego              
(3 pierwsze miejsca). 

6. Do tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie osiągnięć artystycznych mogą być typowani 
uczniowie spełniający co najmniej jedno z kryteriów: 

1) laureat konkursu artystycznego o zasięgu międzynarodowym (nagroda główna,                   
5 pierwszych miejsc lub wyróżnienie w rywalizacji indywidualnej); 
2) laureat konkursu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim (nagroda główna, 3 pierwsze 
miejsca lub wyróżnienie w rywalizacji indywidualnej); 
3) laureat konkursu artystycznego o zasięgu wojewódzkim (nagroda główna                           
lub 3 pierwsze miejsca w rywalizacji indywidualnej). 

7. W przypadku zawodów wieloetapowych, o których mowa w ust. 4, 5, 6, do tytułu „Opolski 
Orzeł” są typowani laureaci, finaliści, zwycięzcy etapu końcowego. 
8. Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu „Opolski Orzeł” jest uzyskanie przez ucznia 
w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym, w którym przyznawany jest tytuł, 
średniej ocen minimum: 

1) 4,75 w szkole podstawowej; 
2) 4,00 w szkole ponadpodstawowej; 
a także co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania. 

9. Tytuł „Opolski Orzeł”, w danym roku szkolnym, nadawany jest: 
1) w zakresie wiedzy: 

a) maksymalnie 30 uczniom szkół podstawowych, 
b) maksymalnie 50 uczniom szkół ponadpodstawowych; 

2) w zakresie sportu - maksymalnie 10 uczniom, łącznie ze szkół podstawowych                       
i ponadpodstawowych; 
3) w zakresie osiągnięć artystycznych – maksymalnie 10 uczniom, łącznie ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

10. W przypadku większej liczby wniosków niż określone w ust. 9, brane są pod uwagę 
kolejno kryteria dodatkowe: 

1) liczba osiągnięć kandydata; 
2) działalność społeczna: 

a) zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły (potwierdzone oświadczeniem 
dyrektora szkoły), lub 

Id: 19B851B2-BCF0-42CC-95D3-79CAEE3883E0. Podpisany Strona 3



b) zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej (potwierdzone 
zaświadczeniem); 

3) wysokość śródrocznej średniej ocen. 
11. Z wnioskiem o nadanie tytułu „Opolski Orzeł” występuje dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń. Wzory wniosków stanowią załączniki: 2a, 2b, 2c do Regulaminu. 
12. Wnioski składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola w terminie do 15 maja 
danego roku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
określonych w ust. 4, 5, 6 i ust. 10 pkt 2 (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia 
zaświadczenia lub dyplomu wydanego przez organizatora konkursu, turnieju lub olimpiady). 
13. Wniosek o nadanie uczniowi tytułu „Opolski Orzeł” za osiągnięcia w zakresie wiedzy, 
artystyczne i sportowe, uzyskane po terminie składania wniosków, może być złożony                   
w następnym roku szkolnym. 
14. Wnioski o nadanie tytułu „Opolski Orzeł” rozpatrują Komisje powołane zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Opola, odpowiednio w składzie: 

1) Komisja ds. przyznawania tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie wiedzy: trzech 
pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, w tym jeden jako                                         
jej przewodniczący, oraz po dwóch dyrektorów szkół podstawowych                                                        
i ponadpodstawowych; 
2) Komisja ds. przyznawania tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie sportu: dwóch 
pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, pracownik Wydziału Sportu 
UMO, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu jako przewodniczący, po 
jednym dyrektorze szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 
3) Komisja ds. przyznawania tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie osiągnięć artystycznych: 
dwóch pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, pracownik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej UMO, dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Opolu jako przewodniczący, dyrektor Zespołu Państwowych Placówek 
Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, po jednym dyrektorze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

15. Do zadań Komisji należy ocena merytoryczna, przeprowadzona zgodnie z tabelą oceny 
punktowej zamieszczoną we wniosku. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający 
listę kandydatów do tytułu „Opolski Orzeł” wraz z przyznaną liczbą punktów                
i przekazuje Prezydentowi Miasta Opola do zatwierdzenia. 
§ 4. Kryteria i tryb przyznawania Listu gratulacyjnego 
1. List gratulacyjny jest przyznawany uczniowi, który osiągnął szczególny sukces w zakresie 
nauki lub wykazał się szczególnymi osiągnięciami w działalności społecznej (wolontariat, 
działalność charytatywna, godna naśladowania postawa obywatelska, inne). 
2. Z wnioskiem o przyznanie Listu występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,                
w czasie trwania danego roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 
3 do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szczególne 
osiągnięcie w zakresie nauki, a w przypadku działalności społecznej należy go szczegółowo 
uzasadnić. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola. 
Decyzję w sprawie przyznania Listu podejmuje Prezydent Miasta Opola  w uzgodnieniu 
z Naczelnikiem Wydziału Oświaty. 
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§ 5. Kryteria i tryb przyznawania Wsparcia materialnego 
1. Wsparcie materialne jest przyznane uczniowi w związku z jego zakwalifikowaniem się               
do udziału w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie lub turnieju wiedzy, artystycznym                 
lub w zawodach sportowych w randze mistrzostw na szczeblu międzynarodowym. 
2. Wsparcie może być przeznaczone na: 

1) dofinansowanie kosztów podróży (bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe); 
2) dofinansowanie kosztów pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie); 
3) dofinansowanie zakupu pomocy naukowych. 

3. Z wnioskiem o przyznanie uczniowi Wsparcia występuje dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń, w czasie trwania danego roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik 
nr 4 do Regulaminu. 
4. Przeznaczenie oraz proponowaną wysokość Wsparcia dla ucznia określa wnioskodawca. 
Maksymalna kwota Wsparcia dla ucznia wynosi dwa tysiące złotych. 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola. 
Decyzję w sprawie przyznania Wsparcia podejmuje Prezydent Miasta Opola                                    
w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty. 
6. Wsparcie nie obejmuje uczniów, którym w danym roku szkolnym przyznano Nagrodę 
edukacyjną Prezydenta Miasta Opola, o której mowa w § 2, oraz Stypendium branżowe dla 
uczniów branżowych szkół I stopnia, o którym mowa w § 6. 
§ 6. Kryteria i tryb przyznawania Stypendium branżowego dla uczniów branżowych 
szkół I stopnia 
1. O stypendium w danym roku szkolnym może ubiegać się uczeń branżowej szkoły I stopnia, 
który spełni łącznie następujące kryteria obowiązkowe: 

1) osiągnął w danym roku szkolnym wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach                          
lub turniejach z przedmiotów zawodowych lub ogólnokształcących tj.: 

a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju na szczeblu 
międzynarodowym, lub 
b) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju na szczeblu 
ogólnopolskim, lub 
c) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju na szczeblu 
regionalnym lub wojewódzkim; 

2) uzyskał średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych, w tym 
zajęć praktycznych, obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z danego roku szkolnego, 
minimum 4,50; 
3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w danym roku szkolnym. 

2. W danym roku szkolnym przyznaje się maksymalnie 10 stypendiów. 
3. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które wynosi dwa tysiące 
złotych. 
4. W przypadku większej liczby wniosków, niż wynikająca z ust. 2, liczba przyznawanych 
stypendiów, poza kryteriami obowiązkowymi brane są pod uwagę następujące kryteria 
dodatkowe: 
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1) zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej, potwierdzone 
zaświadczeniem, lub 
2) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, potwierdzone oświadczeniem dyrektora 
szkoły; 
3) wysokość średniej ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza 
uczeń. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 
6. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola            
w terminie do 30 czerwca danego roku. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązkowych, określonych 
w ust. 1 pkt 1 (poświadczona za zgodnością z oryginałem kserokopia zaświadczenia lub 
dyplomu wydanego przez organizatora olimpiady, turnieju  lub konkursu), oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, określonych w ust. 4. 
7. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Opola w składzie: 

1) dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola; 
2) trzech dyrektorów branżowych szkół I stopnia; 
3) dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

8. Do zadań Komisji należy ocena merytoryczna, przeprowadzona zgodnie z tabelą oceny 
punktowej zamieszczoną we wniosku. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający 
listę kandydatów do przyznania Stypendium wraz z przyznaną liczbą punktów, i przekazuje 
Prezydentowi Miasta Opola do zatwierdzenia. 
§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Wnioski niekompletne wymagają uzupełnienia. 
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody edukacyjnej Prezydenta 
Miasta Opola, tytułu „Opolski Orzeł”, Wsparcia materialnego lub Stypendium branżowego 
dla uczniów branżowych szkół I stopnia. 
4. Prezydent Miasta Opola może z własnej inicjatywy przyznać uczniowi: 

1) Nagrodę edukacyjną Prezydenta Miasta Opola za uzyskanie szczególnych osiągnięć 
edukacyjnych; 
2) Tytuł „Opolski Orzeł”: 

a) za uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych na szczeblu międzynarodowym 
w wybranej dyscyplinie olimpijskiej, 
b) za uzyskanie szczególnych osiągnięć artystycznych na szczeblu międzynarodowym. 

5. W przypadku przyznania uczniowi Nagrody edukacyjnej Prezydenta Miasta Opola lub 
tytułu „Opolski Orzeł” z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola odstępuje się od § 2 ust. 3 i § 
3 ust. 4, 5, 6 i 8. 
6. Zadania związane z przyznawaniem uczniom poszczególnych form wsparcia, o których 
mowa w § 1, realizują Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, szkoły podstawowe                                
i ponadpodstawowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego. 
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7. Wypłaty środków finansowych przeznaczonych na Nagrodę edukacyjną Prezydenta Miasta 
Opola, Wsparcie materialne oraz Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół 
I stopnia dokonuje jednorazowo: 

1) w przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole - 
dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń; 
2) w przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Opole - 
Prezydent Miasta Opola, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

8. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub 
zdrowiu dopuszcza się ograniczenie, czasowe zawieszenie lub odstąpienie od realizacji 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

………………………………………… 

/pieczątka szkoły/ 

WNIOSEK 

o przyznanie uczniowi Nagrody edukacyjnej Prezydenta Miasta Opola 

 
1. Imię i nazwisko ucznia:  ……………………………………………………………………….……. 

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………….. 

3. Klasa: ………………………………………………………………..………………………………... 

 

Informacja o osiągnięciach ucznia – wypełnia dyrektor szkoły 

 
Ocena merytoryczna 

wyrażona liczbą punktów – 
 wypełnia Komisja 

Osiągnięcia ucznia w olimpiadach przedmiotowych, w bieżącym roku 
szkolnym: 

 

1) …………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………
………………………….……..……………………………………………………….... 

3) …………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………….…………… 

Osiągnięcia ucznia w działalności badawczo-naukowej, wynalazczej lub 
publikacje,  w tym w ramach współpracy międzynarodowej, w bieżącym roku 
szkolnym: 

1) …………………………………………………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3)  ………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………… 

 

 
Śródroczna średnia ocen: …………………………………………………………… 

 

 

 
Ocena zachowania: …………………………………………………………………… 

 

 

Działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):   

            na rzecz szkoły 
………………………………………………
……………………….………………………
……….…………………………..…………
……………………………………………… 

         na rzecz społeczności lokalnej 
…………………………………………………
…………………….…………………………
…….…………………………..………………
………………………………………………… 

RAZEM:  

    Szczególne osiągnięcia edukacyjne: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..….……………………….……….……………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………….........................................
.................................................................................................................................................................................. 

 

 
Załączniki: 
 

1. ………………………… 
2. ………………………… 

…………………………… 
podpis dyrektora szkoły 
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Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby związane 
z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych z działalnością szkoły                     
i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły 
i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i Miasta Opola; zgoda dotyczy 
fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko 

ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia oraz w przypadku uczniów szkół, dla 
których organem prowadzącym nie jest Miasto Opole – numer rachunku bankowego. 

5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną: 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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TABELA OCENY PUNKTOWEJ  
dot. Nagrody edukacyjnej Prezydenta Miasta Opola 

 

Kryteria oceny merytorycznej: Liczba punktów: 

Poziom konkursu*:  

- laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej, konkursu lub 
turnieju wiedzy na szczeblu międzynarodowym 

80 
 

- laureat co najmniej jednej olimpiady przedmiotowej na szczeblu 
ogólnopolskim 

60 

- finalista co najmniej dwóch olimpiad na szczeblu ogólnopolskim 40 

Działalność: 
- badawczo – naukowa 

 
10 

- wynalazcza 10 

- publikacje, w tym w ramach współpracy międzynarodowej 10 

Średnia ocen: 

- 6,00 – 5,51 
 

5 

- 5,50 – 5,01 4 

- 5,00 – 4,51 3 

- 4,50 – 4,00 2 

Ocena zachowania:  

- wzorowa 5 

- bardzo dobra 3 

Działalność społeczna 

-  na rzecz szkoły 
 

2,5 

-  na rzecz społeczności lokalnej 2,5 

                          * punkty przyznawane są odrębnie za każdy uzyskany tytuł laureata/ finalisty olimpiady 
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          Załącznik nr 2a do Regulaminu 
……………………………………… 
/pieczątka szkoły/ 

WNIOSEK 

o nadanie tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie wiedzy 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………..…………. 
2. Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………….. 
3. Klasa: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Informacja o osiągnięciach ucznia – wypełnia dyrektor szkoły 

Ocena 
merytoryczna 

wyrażona 
liczbą 

punktów – 
 wypełnia Komisja 

Osiągnięcia ucznia:  

- w konkursach wiedzy lub olimpiadach przedmiotowych, w bieżącym roku 
szkolnym: 

1) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

- w konkursach i turniejach wiedzy i tematycznych, w bieżącym roku 
szkolnym: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

- w konkursach i turniejach obejmujących problematykę związaną z 
przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w bieżącym roku szkolnym: 

1) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Śródroczna średnia ocen: 

.……………………………………………………………………………... 
 

Ocena zachowania: 

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

                                                                                                                                                                                    
RAZEM:               

 

Kryterium dodatkowe - działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):  

             na rzecz szkoły:    na rzecz społeczności lokalnej: 

  

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

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………… 

  
ŁĄCZNIE:  

 
 
 
Załączniki: 

1. ………………………... 
2.  …………………..........                      

                                                                                                                           
 
 

……………………………                                                                        
                                                                                                podpis dyrektora szkoły                   
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Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby 
związane z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych                            
z działalnością szkoły  i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole,                      
na stronie internetowej szkoły i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły              
i Miasta Opola; zgoda dotyczy fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko 

ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia. 
5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

 

 

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną: 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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TABELA OCENY PUNKTOWEJ  
dot. tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie wiedzy 

 
Kryteria oceny merytorycznej: Liczba punktów do uzyskania  

Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe 

Osiągnięcia ucznia*: 

- laureat lub finalista olimpiady, konkursu 
lub  turnieju na szczeblu 
międzynarodowym 

60 100 

- laureat wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego 

40  

- laureat, zwycięzca konkursu, turnieju 
wiedzy, tematycznego na szczeblu 
ogólnopolskim  
(3 pierwsze miejsca) 

40 40 

- laureat olimpiady przedmiotowej, która 
zwalnia z egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu 

 80 

- finalista olimpiady przedmiotowej, która 
zwalnia z egzaminu maturalnego z 
danego przedmiotu 

 70 

- laureat olimpiady tematycznej, która 
zwalnia z części pisemnej egzaminu 
zawodowego 

 70 

- finalista olimpiady tematycznej, która 
zwalnia z części pisemnej egzaminu 
zawodowego 

 60 

- laureat olimpiady interdyscyplinarnej, 
przedmiotowej, z przedmiotów 
dodatkowych lub tematycznych, które nie 
dają uprawnień   w systemie 
egzaminacyjnym 

 50 

- finalista olimpiady interdyscyplinarnej, 
przedmiotowej, z przedmiotów 
dodatkowych lub tematycznych, które nie 
dają uprawnień  w systemie 
egzaminacyjnym 

 40 

Średnia ocen:   

- 6,00 – 5,50 10 10 

- 5,49 – 5,0 8 8 

- 4,99– 4,75 6 6 

- 4,74 – 4,0  4 

Ocena zachowania:   
- wzorowa 5 5 

- bardzo dobra 3 3 

Kryterium dodatkowe - działalność 
społeczna: 

 
2,5 

 
2,5 

- na rzecz szkoły lub na rzecz 
społeczności lokalnej 
 

* punkty przyznawane są odrębnie za każdy uzyskany tytuł laureata/finalisty/zwycięzcy 
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Załącznik nr 2b do Regulaminu 
………………………………………… 

/pieczątka szkoły/ 
WNIOSEK 

o nadanie tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie sportu 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: .………………………………………….………………………… 
2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………… 
3. Klasa: ………………………………………………………………….……………………. 
 

Informacja o osiągnięciach ucznia – wypełnia dyrektor 
szkoły 

Ocena 
merytoryczna 

wyrażona liczbą 
punktów – 

 wypełnia Komisja 
 

 Osiągnięcia ucznia:  

- w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski, w wybranej dyscyplinie 
olimpijskiej w bieżącym roku szkolnym: 

1) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………….………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………
………......................................................................................................................... 

3) ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

- w zawodach sportowych Szkolnego Związku Sportowego na poziomie 
mistrzostw województwa,      w bieżącym roku szkolnym: 

 

1) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………
………………….…………….……………………………………………………………… 

3) .…………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………. 

 Śródroczna średnia ocen: 

.………………………………………………………………………………. 
 

 Ocena zachowania: 

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

                                                                                                                                                                         
RAZEM:  

 

  Kryterium dodatkowe: działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):  

             na rzecz szkoły:    na rzecz społeczności lokalnej: 

  

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

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 

  

                                                                                                                                                                                 
ŁĄCZNIE:  

 

   Szczególne osiągnięcia sportowe ucznia na szczeblu międzynarodowym w wybranej dyscyplinie 
olimpijskiej: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..….……………………….……….…………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………............................
......................................................................................................................................................................... 

 
 

 
Załączniki: 

1. ………………………… 
2. …………………………        

 
 
               ………..……………………… 

      podpis dyrektora szkoły 
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Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                       
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby związane 
z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych z działalnością szkoły                     
i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły  
i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i Miasta Opola; zgoda dotyczy 
fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                               
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko 

ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia. 
5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną: 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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TABELA OCENY PUNKTOWEJ  
dot. tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie sportu 

 
Kryteria oceny merytorycznej: 

 
 

Liczba punktów do uzyskania  

Szkoły 
podstawowe 

Szkoły ponadpodstawowe 

Osiągnięcia ucznia*: 60 60 

- medalista (miejsca I – III) mistrzostw Polski w 
wybranej dyscyplinie olimpijskiej 

- medalista (miejsca I – III) mistrzostw 
województwa w rozgrywkach Szkolnego Związku 
Sportowego 

20 20 

Średnia ocen:   

- 6,00 – 5,50 10 10 

- 5,49 – 5,0 8 8 

- 4,99– 4,75 6 6 

- 4,74 – 4,0  4 

Ocena zachowania:   
- wzorowa 5 5 

- bardzo dobra 3 3 

Kryterium dodatkowe działalność społeczna:  
2,5 

 
2,5 - na rzecz szkoły lub na rzecz społeczności 

lokalnej 
 

 
*punkty przyznawane są odrębnie za każdy uzyskany tytuł  
 
 
 

Id: 19B851B2-BCF0-42CC-95D3-79CAEE3883E0. Podpisany Strona 3



 
          Załącznik nr 2c do Regulaminu 
………………………………………… 
/pieczątka szkoły/      

WNIOSEK 
o nadanie tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie osiągnięć artystycznych 

 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: .………………………………………………………..…………. 
2. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………….. 
3. Klasa: ………………………………………………………………….……………………. 

Informacja o osiągnięciach ucznia – wypełnia dyrektor szkoły 

Ocena 
merytoryczna 

wyrażona 
liczbą punktów 

– 
 wypełnia Komisja 

Osiągnięcia ucznia:   

- w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym, w bieżącym roku 
szkolnym: 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

- w konkursach artystycznych o zasięgu ogólnopolskim, w bieżącym roku 
szkolnym: 

 

1)  …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

- w konkursach artystycznych o zasięgu wojewódzkim, w bieżącym roku 
szkolnym: 

1) ………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Śródroczna średnia ocen: .…………………………………………………………………………  

Ocena zachowania: ………………………………………………………………….………………  

                                                                                                                                                                             
RAZEM:  

 

Kryterium dodatkowe działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):  

             na rzecz szkoły:    na rzecz społeczności lokalnej: 

  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

                                                                                                                                                                                   
ŁĄCZNIE: 

 

   Szczególne osiągnięcia artystyczne ucznia na szczeblu międzynarodowym: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………................................. 
 

 
Załączniki: 

1. ………………………… 
2. …………………………        ………………………… 

           podpis dyrektora szkoły 
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Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                       
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby związane 
z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych z działalnością szkoły                     
i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły  
i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i Miasta Opola; zgoda dotyczy 
fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                 
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających                        
do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko 

ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia. 
5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 
 
 

…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 
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TABELA OCENY PUNKTOWEJ  
dot. tytułu „Opolski Orzeł” w zakresie osiągnięć artystycznych 

 
Kryteria oceny merytorycznej: Liczba punktów do uzyskania  

Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe 

Osiągnięcia ucznia*: 100 100 

- laureat konkursu artystycznego o zasięgu 
międzynarodowym (nagroda główna,                   
5 pierwszych miejsc lub wyróżnienie w 
rywalizacji indywidualnej) 

- laureat konkursu artystycznego o zasięgu 
ogólnopolskim (nagroda główna, 3 
pierwsze miejsca lub wyróżnienie w 
rywalizacji indywidualnej) 

70 70 

- laureat konkursu artystycznego o zasięgu 
wojewódzkim (nagroda główna lub 3 
pierwsze miejsca w rywalizacji 
indywidualnej) 

40 40 

Średnia ocen:   

- 6,00 – 5,50 10 10 

- 5,49 – 5,0 8 8 

- 4,99– 4,75 6 6 

- 4,74 – 4,0  4 

Ocena zachowania:   
- wzorowa 5 5 

- bardzo dobra 3 3 

Kryterium dodatkowe działalność 
społeczna: 

 
2,5 

 
2,5 

- na rzecz szkoły lub na rzecz 
społeczności lokalnej 
 

 
*punkty przyznawane są odrębnie za każdy uzyskany tytuł laureata/finalisty/zwycięzcy 
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Szczegółowy opis osiągnięcia ucznia w zakresie działalności społecznej: 

        Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
 
………………………………………… 

/pieczątka szkoły/ 
WNIOSEK 

o przyznanie uczniowi Listu gratulacyjnego 
 

1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………….…………………………….…… 
2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….… 
3. Klasa: …………………………………………………….……………………………………… 
4. Osiągnięcia ucznia w zakresie nauki: 

1) ……………………………………………………………………………………....………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Osiągnięcia ucznia w zakresie działalności społecznej (wolontariat, postawa obywatelska, 
działalność charytatywna, inne): 

 

 
 

 
Załączniki: 
 

1. ………………………… 
2. ………………………… 

……………………………  
  podpis dyrektora szkoły 
 
 
 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby 
związane z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych                             
z działalnością szkoły i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole, na 
stronie internetowej szkoły i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i 
Miasta Opola; zgoda dotyczy fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko 

ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia. 
5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 
 
 

…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
Propozycja Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola o przyznaniu uczniowi Listu gratulacyjnego: 
 

pozytywna/ negatywna* 

 
 
 
……………………………………. 
Podpis Naczelnika Wydziału Oświaty 
 
 
 
Decyzja Prezydenta Miasta Opola o przyznaniu uczniowi Listu gratulacyjnego: 
 

pozytywna/ negatywna* 

 
 
 
……………………………………. 
Podpis Prezydenta Miasta Opola 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 
……………………………………… 

/pieczątka szkoły/ 
 

WNIOSEK 
o przyznanie uczniowi Wsparcia materialnego 
 

1.  Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………..… 
2.  Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………….…… 
3.  Klasa: ………………………………………………………………………………………… 
4.  Wnioskowana forma oraz wysokość wsparcia materialnego: 

 
Przeznaczenie wsparcia materialnego* Proponowana wysokość 

wsparcia materialnego 

Dofinansowanie kosztów podróży (bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe).  

Dofinansowanie kosztów pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie).  

Dofinansowanie zakupu pomocy naukowych.  

                                                                                                                                        
Razem: 

 

* należy zaznaczyć wnioskowaną formę wsparcia 

 
5.  Informacja o konkursie wiedzy, olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu międzynarodowym, do 

których został zakwalifikowany uczeń i uczestniczyć będzie w ramach przyznanego Wsparcia 
materialnego: 

1) Nazwa konkursu, olimpiady: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Nazwa organizatora konkursu, olimpiady: 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 

3) Termin i miejsce odbywania konkursu, olimpiady: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
6. Szczegółowe uzasadnienie wniosku: 

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

 
………………….…… 

               podpis dyrektora szkoły 
 

 
 
 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby 
związane z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych                            
z działalnością szkoły i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole,                     
na stronie internetowej szkoły i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły                
i Miasta Opola; zgoda dotyczy fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko 

ucznia, nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia oraz w przypadku uczniów szkół, dla 
których organem prowadzącym nie jest Miasto Opole – numer rachunku bankowego. 

5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez 

dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 
 
 

…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
Propozycja Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola o przyznaniu uczniowi Wsparcia materialnego: 
 

pozytywna/ negatywna* 

 
Proponowana wysokość wsparcia: ……………………………………………… 
 

 
 
……………………………………. 
Podpis Naczelnika Wydziału Oświaty 
 
 
Decyzja Prezydenta Miasta Opola o przyznaniu uczniowi Wsparcia materialnego: 
 

pozytywna/ negatywna* 
 

Wysokość wsparcia: ……………………………………………… 
 

 
 
……………………………………. 
Podpis Prezydenta Miasta Opola 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
………………………………………… 

/pieczątka szkoły/ 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium branżowego uczniowi branżowej szkoły I stopnia 

 
 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………...…………………………………………….. 
Nazwa i adres zespołu szkół………………………………………………………………………………….…………. 
Klasa………………………………………………………………………………..…………………….………….……... 
Nazwa i adres pracodawcy, u którego uczeń odbywa zajęcia praktyczne……………………………….…………… 
 

Informacja o osiągnięciach ucznia 
 – wypełnia dyrektor zespołu szkół 

Ocena merytoryczna 
wyrażona liczbą 

punktów – wypełnia 
komisja 

Osiągnięcia ucznia w olimpiadach, konkursach i turniejach: 
 

 

 
1)………………………………………………………….……………………………………. 
 
2)………………………………………………………………………………….……………. 
 
3)……………………………………………………………………………………………….. 
 
4)………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Średnia ocen:…………………….. z przedmiotów: 

 

a. ……………………… 
 

b. ……………………… 
 

c. ……………………… 

 

Ocena zachowania: …………....  

Działalność społeczna (wolontariat, aktywność społeczna):  

na rzecz szkoły: 
…………………………………….............. 
……………………………………………… 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 

na rzecz społeczności lokalnej: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

 

RAZEM:  

  
Załączniki: 
 

1. ………………………. 
2. ……………………….. 
3. ………………………. 

 
………………….…… 

               podpis dyrektora szkoły 
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Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 

uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                                    
i ponadpodstawowych Miasta Opola” stanowiącego załącznik do uchwały Nr…../…../….. Rady Miasta Opola z dnia ………. 
oraz akceptuję jego zapisy, a podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktyczny. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na potrzeby związane 
z realizacją „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz w celach informacyjnych  i promocyjnych związanych z działalnością szkoły                     
i Miasta Opola; zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostepnienie na tablicy w szkole, na stronie internetowej szkoły  
i Miasta Opola oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych szkoły i Miasta Opola; zgoda dotyczy 
fotografii i obowiązuje na czas nieokreślony. 

 
…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                   
27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola,  z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez 
adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO 

w związku z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr…../…../….. Rady 
Miasta Opola z dnia … w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                 
i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz wyłącznie w celu 
związanym z przyznawaniem poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do 
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola oraz w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły i Miasta Opola. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko ucznia, 

nazwa i adres szkoły, klasa, informacje o osiągnięciach ucznia oraz w przypadku uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym nie jest Miasto Opole – numer rachunku bankowego. 

5. Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez dyrektora 

szkoły do której uczęszcza uczeń. 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa archiwalnego. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 
 

…………………………………………….……………………… 
   podpis rodzica ucznia/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego* 

* niepotrzebne skreślić 
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TABELA OCENY PUNKTOWEJ 

dot. przyznania stypendium branżowego uczniowi branżowej szkoły I stopnia 
 

 

Kryteria oceny merytorycznej Liczba punktów 

Osiągnięcia ucznia* 

70 
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub 
turnieju z przedmiotów zawodowych lub ogólnokształcących 
o zasięgu międzynarodowym 

- uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub 
turnieju z przedmiotów zawodowych lub ogólnokształcących 
o zasięgu ogólnopolskim 

50 

- uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub 
turnieju z przedmiotów zawodowych lub ogólnokształcących 
o zasięgu wojewódzkim 

30 

Średnia ocen:  
10 6,00 – 5,50 

5,49 – 5,00 8 

4,99 – 4,75 6 

4,74 – 4,50 4 

Ocena zachowania:  
10 wzorowa 

bardzo dobra 8 

dobra 5 

Kryterium dodatkowe - działalność społeczna: 

2,5 
na rzecz szkoły lub na rzecz społeczności lokalnej 

 
* punkty są przyznawane łącznie za wszystkie osiągnięcia 
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