
Regulamin przyznawania nagród przez Stowarzyszenie wspierania zdolnej i aktywnej 

młodzieży „SKAŁA” dla absolwentów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Lubiewo wyróżniających się prospołeczną postawą 

i osiągających sukcesy edukacyjne 

            

1. Stowarzyszenie wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży „SKAŁA” ustanawia doroczną 

nagrodę  dla absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo wyróżniających 

się prospołeczną postawą i osiągających sukcesy edukacyjne.    

 

2.  Nagrody przyznawane są na koniec roku szkolnego,  mają charakter finansowy, a ich 

celem jest uhonorowanie, wyróżnienie oraz podziękowanie za pracowitość  

i zaangażowanie uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazujących 

się prospołeczną aktywnością.  

 

3. Ustanawiając nagrodę, Stowarzyszenie „SKAŁA”, do którego celów statutowych oprócz 

przyznawania nagród jest promowanie nagrodzonych uczniów w mediach i lokalnym 

środowisku, monitorowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej nagrodzonych uczniów oraz 

wspieranie  merytoryczne, rzeczowe lub finansowe  inicjatyw realizowanych przez 

uczniów w ramach trzech głównych obszarów tematycznych: rozwój  

i edukacja, aktywność  społeczna i obywatelska, promocja Gminy Lubiewo  chce 

świadomie inspirować aktywność społeczną i sprzyjać wszelkim inicjatywom na rzecz 

lokalnej społeczności.  

 

4. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody składająca się z członków Stowarzyszenia 

„SKAŁA”.  Przewodniczącym Kapituły jest Przedstawiciel Stowarzyszenia.   

 

5. Absolwentów do nagrody Stowarzyszenia „SKAŁA”  zgłaszają dyrektorzy  szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo. 

 

6. Kandydaci zgłoszeni przez dyrektorów powinni spełniać łącznie następujące kryteria 

osiągnięte podczas nauki w klasach VI - VIII: 

 średnia ocen uzyskanych przez kandydata z ostatnich trzech lat  

z następujących przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy, historia, 

fizyka i wiedza o społeczeństwie wynosi co najmniej 4,75%. 

 zachowanie kandydata w ostatnich trzech latach oceniane było na wzorowe lub 

bardzo dobre,  



 kandydat swoimi osiągnięciami promował szkołę i Gminę Lubiewo poprzez 

udział w konkursach, zawodach, turniejach itp. Dodatkowo będą premiowane 

miejsca od I-III lub wyróżnienia. 

 kandydat w czasie pobierania nauki wykazywał aktywność społeczną: 

a. w szkole 

b. w środowisku lokalnym 

 opinia dyrektora szkoły  

 

7. Maksymalnie z każdej szkoły można dokonać trzech zgłoszeń. 

 

8. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu (wzór wniosku jest w wersji edytowalnej, można powiększać pola), 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NAGRODA STOWARZYSZENIA „SKAŁA”  

w siedzibie  Stowarzyszenia „SKAŁA”  tj. Urzędzie Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, pokój 15, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00.                                  

 

9. Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody za dany rok ustala się na 3 tygodnie przed 

zakończeniem roku szkolnego (w roku 2019r. wyjątkowo termin ustala się na 7 dni przed 

zakończeniem roku szkolnego).  

 

10. Kapituła dokona ocen wniosków zgłoszonych kandydatur oraz przeprowadzi 

indywidualne rozmowy z kandydatami. Na tej podstawie wybierze do przyznania nagrody 

jednego kandydata z każdej szkoły. Decyzja kapituły jest ostateczna. 

 

11.  Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 

absolwentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do regulaminu 

przyznawania nagród Stowarzyszenia „SKAŁA” 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody  

Stowarzyszenie wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży „SKAŁA” 

 

Wnioskodawca: 

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

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

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

(dane wnioskodawcy, w tym dane teleadresowe) 

 

Informacja o kandydacie do nagrody: 

Imię/imiona i nazwisko: …………………………………….…………..………………………. 

Adres zamieszkania/telefon: …………….……………………………….………………………. 

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

Klasa i szkoła, do której kandydat uczęszcza:  

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

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

 Wykaz ocen z niżej wymienionych przedmiotów na zakończenie danego roku szkolnego:  

Przedmiot Rok szkolny 

…………… 

Rok szkolny 

…………… 

Rok szkolny 

……………. 

Matematyka    

Język polski    

Język obcy    

Fizyka    

historia    

wiedza o społeczeństwie    

 

 Zachowanie: 

 Rok szkolny -  ………………………….…………………………………… 

 Rok szkolny -  ………………………….…………………………………… 

 Rok szkolny -  ………………………….…………………………………… 

 

 



 

 Udział kandydata w zawodach, turniejach, konkursach, itp. formach promocji – opis 

osiągnięć z podaniem wyróżnienia lub zajętego miejsca: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aktywność społeczna (opis udziału kandydata w uroczystościach szkolnych, 

pozaszkolnych, akcjach charytatywnych, imprezach okolicznościowych, 

środowiskowych, realizowanych projektach na terenie gminy, zaangażowanie w 

organizację i realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, wolontariat, itp.) 

- w szkole - …………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

- w środowisku lokalnym 

……………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………… 

 

 



 Opinia dyrektora szkoły  

…………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………… 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie wspierania  zdolnej i aktywnej 

młodzieży „SKAŁA”, NIP: 561-160-36-58, REGON: 382914876, ul. Hallera 9, 89-

526 Lubiewo, reprezentowane przez: Przedstawiciela Stowarzyszenia – Michała 

Skałeckiego. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania nagrody jak również w 

celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 



8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

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

            /data i podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do Nagrody 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody przyznawanej przez 

Stowarzyszenie wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży „SKAŁA” dla absolwentów 

szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo. 

 

 

Data        Czytelny podpis kandydata 

……………………………….   ……………………………… 

 

 

 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą 

  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka kandydującego 

do nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży 

„SKAŁA” dla absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiewo przez 

administratora danych: 

Stowarzyszenie wspierania  zdolnej i aktywnej młodzieży „SKAŁA” 

NIP: 561-160-36-58, REGON: 382914876 

ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, reprezentowane przez: 

Przedstawiciela Stowarzyszenia – Michała Skałeckiego. 

 

 

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że 

zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania danych osobowych. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

           (miejscowość i data)                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


