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UCHWAŁA NR XXX.288.2018
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy
Lipnica Murowana oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy
stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,
poz. 994) oraz na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r.,poz
2198 z późn. zm.), Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy
Lipnica Murowana, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów
dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Jednostką przygotowującą i koordynującą Program, o którym mowa w § 1 ust 1, jest Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V.35.2015 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 9 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Lipnica Murowana oraz regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy
stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stanisław Włodarczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX.288.2018
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 30 maja 2018 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
NA TERENIE GMINY LIPNICA MUROWANA

I. Wstęp.
Wspieranie rozwoju zdolności i talentów uczniów to jeden z najważniejszych problemów
edukacyjnych. Z tego powodu Rada Gminy Lipnica Murowana dba o zapewnienie
utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania
uzdolnień. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju
uczniów i wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Biorąc pod uwagę
indywidualność każdego młodego człowieka, zamierzamy umożliwić mu rozwijanie talentów,
kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy.
Pragniemy, aby nasze szkoły były miejscem, w którym stwarza się atmosferę sprzyjającą
wszechstronnemu rozwojowi uczniów i gdzie istnieją optymalne warunki do wykorzystania
ich potencjału. Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli kompleksowo
planować działania, aby wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy,
wykazujących uzdolnienia naukowe.
Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym
pragniemy również motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez
przyznawanie stypendiów. Dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowić pozytywny
wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności
naszej gminy. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest
poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

II. Cele programu.
Celem programu jest:
1. Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych
uzdolnień oraz ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.
2. Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej w szkołach na terenie
gminy Lipnica Murowana.
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3. Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci.
4. Promowanie w środowisku lokalnym oraz wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych.
5. Promocja Gminy Lipnica Murowana, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie
uzdolnionym.
6. Zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.

III. Definicje.
Ilekroć w programie mówi się o:
1. Programie – należy przez to rozumieć Gminny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Uczniów na terenie Gminy Lipnica Murowana.
2. Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas
gimnazjalnych w Gminie Lipnica Murowana.
3. Szkole – należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe w Gminie Lipnica
Murowana.
4. Rodzicach uczniów – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów
Uczniów.

IV. Odbiorcy programu.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do czasu ich
wygaśnięcia, na terenie Gminy Lipnica Murowana

V. Działania objęte programem oraz formy jego realizacji.
1. Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów obejmuje następujące
działania:
1) pracę z uczniem wybitnie uzdolnionym;
2) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych;
3) nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych;
4) współprace z rodzicami uczniów wybitnie uzdolnionych.
2. Formy wsparcia oferowane w programie obejmują:
1) w odniesieniu do pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym:
a) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia,
b) realizację indywidualnego programu lub toku nauki,
c) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień,
d) udział ucznia w kołach zainteresowań,
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e) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim, międzynarodowym;
2) w odniesieniu do promowania uczniów wybitnie zdolnych:
a) eksponowanie osiągnięć uczniów w gablotach, kronikach, siedzibie szkoły, do której uczeń
uczęszcza,
b) zbieranie, zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół
oraz www.lipnicamurowana.pl,
c) nominowanie do nagród i stypendiów,
d) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi,
mieszkańcami;
4) w odniesieniu do współpracy z rodzicami - spotkania nauczycieli, pedagogów szkolnych
z rodzicami uczniów wybitnie uzdolnionych.

VI. Zakładane rezultaty.
1. Zakłada się, iż realizacja Programu na terenie Gminy Lipnica Murowana pozwoli osiągnąć
rezultaty na następujących płaszczyznach:
1) uczeń,
2) szkoła,
3) społeczność lokalna.
2. Przewidywane dla ucznia to:
1) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji;
2) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju;
3) umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu przy wykorzystaniu
dostępnych źródeł wiedzy, takich jak nauczyciele, biblioteki, inne organizacje, Internet,
doświadczenia innych.
3. Przewidywane efekty dla szkoły to:
1) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad;
2) wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w kołach
zainteresowań;
3) promocja szkoły w środowisku lokalnym;
4) zwiększenie poziomu wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
5) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci;
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6) zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania oraz
podnoszenia swoich kwalifikacji, celem sprostania nowym oczekiwaniom i potrzebom
uczniów, m.in. wybitnie uzdolnionych;
7) poszerzanie oferty edukacyjnej szkół.
4. Przewidywane efekty dla społeczności lokalnej to:
1) promocja gminy;
2) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w egzaminach zewnętrznych.

VII. Monitoring i ewaluacja programu.
1. Monitoring realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich
ewaluacja prowadzone na poziomie szkoły.
2. Szkoły objęte programem będą odpowiedzialne za podjęcie działań określonych
programem, mających na celu wsparcie ucznia uzdolnionego na poziomie szkoły.
3. Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego.
4. Narzędziami ewaluacji będą m.in.:
1) wywiad z pedagogiem, nauczycielami przedmiotów, wychowawcami na temat
podejmowanych działań oraz ich skuteczności;
2) zestawienia liczby konkursów, olimpiad i wyników osiągniętych przez uczniów.
5. Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do celów
założonych w Programie, pozwoli na weryfikację zasadności ujętych w nim form wsparcia
oraz będzie służyła dalszemu doskonaleniu programu.
6. Wyniki ewaluacji programu będą prezentowane w szkole i na poziomie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stanisław Włodarczyk
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX.288.2018
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 30 maja 2018 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJACY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA PRZEZ WÓJTA
GMINY STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ NA TERENIE
GMINY LIPNICA MUROWANA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stypendia Wójta Gminy przyznawane są ze środków budżetu Gminy Lipnica Murowana,
których wysokość ustalana jest corocznie Uchwałą Budżetową przez Radę Gminy Lipnica
Murowana.

§2
Udzielanie Stypendiów Wójta Gminy ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie
wyniki w nauce i posiadających szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

§3
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Lipnica Murowana,
2) wójcie gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipnica Murowana,
3) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora publicznej szkoły podstawowej, do
której uczęszcza uczeń.
4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia publicznej szkoły podstawowej oraz klas
gimnazjalnych do czasu ich wygaśnięcia na terenie Gminy Lipnica Murowana,
6) Stypendium Wójta Gminy - należy przez to rozumieć nagrodę za szczególne osiągnięcia w
nauce.
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ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

§4
1. Stypendia Wójta Gminy udzielane są uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
do czasu ich funkcjonowania z zastrzeżeniem ust 2.
2. Nie przyznaje się Stypendium Wójta Gminy uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

§5
1. Stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce przyznawane jest z uwzględnieniem
wysokiej średniej ocen za dany rok szkolny, oceny zachowania i osiągnięć ucznia.
2. Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
warunkującej przyznanie stypendium na:
a/ co najmniej 5,40 z następujących przedmiotów :język polski, matematyka, przyroda,
biologia, geografia, historia, język obcy oraz wzorową ocenę z zachowania,
b/ co najmniej 5,0 z następujących przedmiotów :język polski, matematyka, przyroda,
biologia, geografia, historia, język obcy oraz wzorową ocenę z zachowania i tytuł laureata
lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w
Krakowie.
3. Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej
warunkującej przyznanie stypendium na:
a/ co najmniej 5,20 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia, historia, języki obc oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
b/ co najmniej 5,0 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia, historia, język obcy oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i
tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Krakowie.
4. Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas gimnazjalnych warunkującej
przyznanie stypendium na:
a/ co najmniej 5,20 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia, historia, język obcy oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
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b/ co najmniej 5,0 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia, historia, języki obce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i
tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Krakowie.
5. Postanowienia, o których mowa w ust 4 obowiązują do końca roku szkolnego 2018/2019.
6. Stypendia Wójta Gminy przyznawane są jednorazowo na zakończenie roku szkolnego, w
którym uczeń uzyskał wyniki w nauce kwalifikujące do przyznania stypendium.

§6
1. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy składa dyrektor szkoły, w której uczeń
realizuje obowiązek szkolny.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania oraz szkołę i
klasę do której uczeń uczęszcza.
2) średnią ocen za bieżący rok szkolny, z wykazem ocen z przedmiotów o których mowa w §
5 ust. 2, 3 i 4
3) zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające osiągnięcia w przedmiotowych konkursach
kuratoryjnych.
4) opinię rady pedagogicznej uzasadniającą przyznanie stypendium Wójta Gminy.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§7
1. Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy, dyrektorzy szkół składają Wójtowi co
najmniej na 4 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Wójt o przyznaniu stypendium powiadamia dyrektora szkoły co najmniej na 1 dzień przed
zakończeniem roku szkolnego.

§8
1. Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy opiniuje Komisja Stypendialna
powołana przez Wójta Gminy zarządzeniem, a następnie Wójt Gminy podejmuje
decyzję o przyznaniu stypendium .
2. Wysokość stypendium Wójta Gminy wynosi nie więcej niż 1000 złotych /słownie:
jeden tysiąc złotych/dla ucznia.
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3. Ostateczna kwota stypendium zależy od ilości środków finansowych przeznaczonych
na ten cel w budżecie gminy oraz ilości złożonych wniosków zakwalifikowanych do
przyznania stypendium.
4. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół.
5. Decyzja Wójta Gminy w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna.
6. Stypendia Wójta Gminy są wręczane podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego.
7. Otrzymane przez ucznia Stypendium Wójta Gminy będzie wypłacone
rodzicowi/prawnemu opiekunowi w kasie Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej w
dniu zakończenia roku szkolnego.
8. Na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna stypendium Wójta Gminy może zostać
wypłacone przelewem na wskazany rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o nagrody podaje się do wiadomości publicznej
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Stanisław Włodarczyk
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Załącznik nr 1 do regulaminu
Nr wniosku / data wpływu ...................................

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA
ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM ………………………….

I.

Dane osobowe kandydata do stypendium:

1. Nazwisko i imię (imiona) ........................................................................................................
2. Imiona rodziców/opiekunów prawnych ……...........................................................................
3. Data urodzenia ........................................................................................................................
4. Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza:
…………………………………………………………………………………………….……
……………………..…………………………………………………………………………...
5. Klasa:…………………………(słownie:……………………………………………………)
6. Adres zamieszkania:
……………………………...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Telefon ................................... e-mail ....................................................................................

II.

Wyniki i osiągniecia ucznia w nauce i ocena z zachowania

1. Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego: ………………………………
2. Średnia ocen ze wskazanych przedmiotów: …………………………………………………
3. Oceny z poszczególnych przedmiotów o których mowa w § 5 ust 2 :
a/ język polski …………………..….. b/ matematyka ……………..……………, c/ przyroda*
…………………………d/ biologia* …………………….., e/ geografia*
…………………….. f/ historia ……………..………, e/ język obcy -…………………..,

4. Oceny z poszczególnych przedmiotów o których mowa w § 5 ust 3 i 4
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a/ język polski ……………………….……, b/ matematyka ……………...…………, c/ fizyka
…………………….., d/ chemia ………………….……, e/ biologia ………………………,
f/ geografia …………………………., g/ historia ……………………….., h/ język angielski
………………………… i/ język niemiecki ……………….………
5. Tytuł laureata/finalisty* konkursu ……………………………………………………

III. Opinia Rady Pedagogicznej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………

……………………………..………

(miejscowość, data)

(pieczęć szkoły i podpis dyrektora szkoły)

Załączniki:
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

IV. W przypadku przyznania Stypendium Wójta Gminy, kwotę przyznanego stypendium
proszę wypłacić w kasie Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej/ przelewem na konto
bankowe Nr* ………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, którego jestem rodzicem/ opiekunem
prawnym, zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z poźn. zm.) na potrzeby związane z realizacją Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Lipnica Murowana oraz Regulaminu określający
szczegółowe warunki udzielania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie
Gminy Lipnica Murowana.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych moich oraz dziecka, którego jestem rodzicem lub opiekunem prawnym
jest Gmina Lipnica Murowana, z siedzibą 32-724 Lipnica Murowana 44. Kontakt listowny z Inspektorem
ochrony danych osobowych: e-mail: iod.zosiplm@gmail.com
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2) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie odbywać się wyłącznie na potrzeby związane
z realizacją Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Lipnica
Murowana, zwanego dalej „Programem” oraz Regulaminu określający szczegółowe warunki udzielania przez
Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół na terenie Gminy Lipnica Murowana.
3) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest niezbędność realizacji Programu oraz
niezbędność wykonania zadań realizowanych w interesie publicznymi/lub wypełnienia obowiązków prawnych
nałożonych na Administratora.
4) Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty działające w imieniu
i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, z zapewnieniem
zachowania wymogów
bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5) W granicach określonych Rozporządzeniem 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 posiadam prawo do:
- żądanie dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego
obowiązku Administratora, lub do wykonania żądania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- prawo do wniesienia sprzeciwu , z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania
danych osobowych.
6) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego 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.
7) Podanie moich danych osobowych wynika z konieczności realizacji Programu oraz niezbędności wykonania
zadań realizowanych w interesie publicznym i/lub wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na
Administratora.
8) Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 2
oraz przez okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwum.

………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

