
 

STOWARZYSZENIE  ŚNIADECCZYCY 

ul. Śniadeckich 9, 25-366 KIELCE 

  

ogłasza nabór do UCZNIOWSKIEGO  PROGRAMU  STYPENDIALNEGO -   

„ŚNIADKOWY   NOBEL” 

Celem programu jest wspieranie uzdolnionych uczniów i absolwentów II Liceum 

Ogólnokształcącego w Kielcach. 

 

O świadczenie finansowe  wypłacane w ramach „ŚNIADKOWEGO  NOBLA” ubiegać się 

mogą uczniowie lub absolwenci, którzy ukończyli liceum w bieżącym roku szkolnym 

posiadający: 

średnią ocen na świadectwie nie mniej niż 5,5 

lub 

posiadający osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych  co najmniej na szczeblu woje-

wódzkim (okręgowym).  

Istotne znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków będzie miała frekwencja kandydata do 

stypendium na zajęciach lekcyjnych. 

 

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz 

z kopiami załączników osoby zainteresowane składają w sekretariacie szkoły w terminie do 

17 czerwca bieżącego roku. 

 Stypendium udzielane jest w formie przelewu gotówkowego na konto stypendysty lub jego 

rodzica/prawnego opiekuna. 

  



 

                                                                                              Załącznik nr 1 

 

 

Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata do Stypendium 
w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 

„ŚNIADKOWY  NOBEL” 
 

(stypendia dla uczniów mających celujące oceny na świadectwie oraz 

szczególne osiągnięcia) 

 
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 17 czerwca 2015. 

 

data złożenia wniosku:       
 

 

 INFORMACJE O KANDYDACIE: 
 

1. Klasa: 

2. Nazwisko kandydata: 
  

3. Imię/imiona kandydata: 

 
4. Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

5. Telefon: 
  

6. Numer rachunku bankowego (numer konta własnego lub konta 

opiekunów prawnych) 

 

7. Dokładny adres właściwego urzędu skarbowego jeżeli przelew nastąpi na 

konto rodzica lub prawnego opiekuna 
 

  
 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW: 
 

1. Kserokopia świadectwa    
z poprzedniej klasy                 4. .......................................................... 

     (uczniowie klasy 1 przedstawiają  
       świadectwo z 3 kl.  gimnazjum)                        

        

2. wykaz ocen przewidywanych   5. .......................................................... 
w obecnej klasie                   

            
 

3. ..................................................                      6. .......................................................... 

  



 
PREZENTACJA KANDYDATA WRAZ Z CHARAKTERYSTYKĄ SZCZEGÓLNYCH 

OSIĄGNIĘĆ: 
 

 

 

I. Szczególne osiagnięcia, wyniki naukowe w roku szkolnym 2014/2015: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

  



Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.): 

 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Śniadecczycy, ul. Śniadeckich 9,  
25-366 Kielce, 

2. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, otrzymania i wypłaty stypendium w ramach 
Uczniowskiego Programu Stypendialnego, 

3. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,  
 
 
 
W celu wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobowych przez Stowarzyszenie Śniadecczycy 
należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole.  
 
 
 Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych, tj. imię, nazwisko, szkoła, klasa, na stronie internetowej II 

Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach – www.sniadek.pl oraz stowarzyszenia www.sniadecczycy.pl wraz z moim 
wizerunkiem. 
 
 
    W związku z powyższym, oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Śniadecczycy, ul. Śniadeckich 9, 
25-366 Kielce 

2. Dane zostaną udostępnione na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach – 
www.sniadek.pl oraz stronie stowarzyszenia www.sniadecczycy.pl 

3. Podanie danych jest dobrowolne,  
4. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

         
 

 
Podpis na tej stronie powinien złożyć kandydat Uczniowskiego Programu Stypendialnego, 
a w przypadku kandydatów niepełnoletnich – także rodzic/opiekun prawny.  
 
  
 
.............................................     ...................................................................................... 
data i czytelny podpis zgłaszającego   data i czytelny podpis kandydata  
(pieczęć instytucji) 
 
 

........................................................................................ 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata (jeśli uczestnik jest niepełnoletni) 

 
 

 

  

http://www.sniadecczycy.pl/


 

Regulamin Programu Stypendialnego „Śniadkowy Nobel”  

 

 

 
§ 1. 

1. „Śniadkowy Nobel”, zwany dalej Stypendium, ma na celu wyłonienie, uhonorowanie      

i promocję najwybitniejszych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego w Kielcach. 

2. Stypendium udzielane jest w formie przelewu gotówkowego na konto bankowe 

stypendysty lub jego rodzica/prawnego opiekuna. 

 
§ 2. 

Przyznawanie  stypendium odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia. 

 
§ 3. 

1. Stypendium za dane osiągnięcia ucznia przyznawane jest jeden raz w roku szkolnym.  

2. Stypendysta może ubiegać się o „Śniadkowego Nobla” po raz kolejny ale składa wniosek 

w oparciu o swoje nowe osiągnięcia. 

 

§ 4. 

1. Fundatorem stypendium jest Stowarzyszenie Śniadecczycy. 

2. Stowarzyszenie Śniadecczycy w oparciu o posiadane środki finansowe określa ilość i wy-

sokość świadczeń finansowych przeznaczonych dla stypendystów. 

  

§ 5. 

Stowarzyszenie przygotowuje formularz wniosku zgłoszenia kandydata.   

 

 

§ 6. 

1. Tytuł Laureata Śniadkowego Nobla nadaje zarząd stowarzyszenia po rozpatrzeniu 

złożonych wniosków. 

2.  „Śniadkowego Nobla” wręcza Prezes stowarzyszenia lub członek zarządu podczas 

uroczystości zakończenia roku szkolnego (czerwiec) 

3. W przypadku, gdy laureat nagrody nie może być obecny, nagrodę odbiera rodzic lub 

prawny opiekun. 

 
 

  



Zasady zgłaszania kandydatów 
 

§ 7. 

Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać wszystkie podmioty szkoły: 

1) dyrektor szkoły, 

2) nauczyciele, 

3) uczniowie, 

4) rodzice uczniów (prawni opiekunowie), 

5) rada rodziców, 

 

 

§ 8. 

Przyznawanie stypendium odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia w 

zakresie: 

1) osiągnięć w nauce 

2) osiągnięć w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, 

3) innych osiągnięć, uznanych przez wnioskodawcę za istotne. 

 

§ 9. 

1. Do wniosku zgłoszenia kandydata należy dołączyć ksero dokumentów potwierdzających 

szczególne osiągnięcia kandydata oraz materiały uznane przez zgłaszającego za istotne. 

2. Składane kopie dokumentów potwierdza pracownik sekretariatu szkoły 

 

 

§ 10. 

Stowarzyszenie może wystąpić do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub 

dokumentów. 

 

§ 11. 

Wnioski o stypendium należy składać w  sekretariacie II LO w Kielcach, ul. Śniadeckich 9.  

 

§ 12. 

Termin składania wniosków wyznacza Zarząd stowarzyszenia. 

 

§ 13. 

3. Złożenie wniosku o „Śniadkowego Nobla” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na 

przetwarzanie danych osobowych, tj. zawartych we wniosku zgłoszenia kandydata, przez 

Stowarzyszenie Śniadecczycy w Kielcach.     

4. Kandydat przyjmuje do wiadomości, że:  

 dane osobowe dotyczące kandydata zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); 

 Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Śniadecczycy, 

ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce; 

 dane kandydata zostaną udostępnione na stronie internetowej www.sniadek.pl oraz 

www.sniadecczycy.pl  

 podanie danych jest dobrowolne,  

http://www.sniadek.pl/
http://www.sniadecczycy.pl/


 prawo dostępu do treści oraz poprawiania wraz z prawem kontroli przetwarzania 

swoich danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

5. Zgodę na przystąpienie niepełnoletniego kandydata do programu stypendialnego 

„Śniadkowy Nobel” musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.  

 

 

 

 

                  Zarząd  

 

Stowarzyszenia  Śniadecczycy 


