Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wniosek
o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Katowice
dla szczególnie wyróżniających się uczniów
„Katowicki Diament Edukacyjny”
Część I – wypełnia wnioskodawca
1. Wnioskodawca – proszę zaznaczyć właściwe
a) pełnoletni uczeń
b) rodzic
c) samorząd uczniowski
d) rada pedagogiczna
e) rada rodziców
f) dyrektor szkoły
g) dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego

□
□
□
□
□
□
□

2. Informacje o kandydacie do nagrody
Nazwisko:

Imiona:

Szkoła/Placówka, do której uczęszcza kandydat

Klasa, do której uczęszcza kandydat

3. Grupa wiekowa, do której należy kandydat – proszę zaznaczyć właściwe
a) uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej
b) uczeń klasy VII-VIII szkoły podstawowej
c) uczeń szkoły ponadpodstawowej

□
□
□

4. Kategoria, w której oceniany będzie kandydat - proszę zaznaczyć właściwe (można wskazać
tylko 1 kategorię)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nauki humanistyczne i języki obce
nauki ścisłe i przyrodnicze
zawodowstwo i przedsiębiorczość
kompetencje społeczne i obywatelskie
edukacja regionalna
kultura i sztuka
sport

□
□
□
□
□
□
□

5. Uzasadnienie osiągnięć w poszczególnych obszarach, w oparciu o kryteria określone
dla danej kategorii w załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów ,,Katowicki Diament Edukacyjny”
a) wiedza
 rodzaj konkursu, jego zasięg i uzyskany tytuł:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 wysokość średniej ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym w bieżącym roku
szkolnym:……………………………………………………………………………………………….........................
b) umiejętności
 działania: ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 utwór/wytwór/kwalifikacje:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) postawy
 działalność społeczna:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ocena z zachowania uzyskana w bieżącym roku szkolnym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W załączeniu dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia tj.
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………….
podpis wnioskodawcy

Część II - wypełnia dyrektor szkoły
Wniosek spełnił/ nie spełnił * kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania nagród
Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie wyróżniających się uczniów ,,Katowicki Diament
Edukacyjny”
Punktacja przyznana w poszczególnych obszarach po weryfikacji komisji powołanej przez dyrektora:
a) wiedza
 konkursy – liczba przyznanych punktów……………………………………………………………..
 średnia ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym w bieżącym roku szkolnym – liczba
przyznanych punktów………………………………………………………………………...................
b) umiejętności
 działania – liczba przyznanych punktów………………………………………………………………
 utwór/wytwór/kwalifikacje – liczba przyznanych punktów………………………………….
c) postawy
 działalność społeczna – liczba przyznanych punktów………………………………………….
 ocena z zachowania – liczba przyznanych punktów…………………………………………….
Wniosek uzyskał łącznie ………………………...punktów.
Wniosek został /nie został * przekazany do Prezydenta Miasta Katowice
Uzasadnienie powyższego rozstrzygnięcia: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….................................................................…

….………………………..
podpis dyrektora

* niewłaściwe skreślić

Część III - wypełnia pełnoletni kandydat/rodzic* tylko w przypadku wniosku zakwalifikowanego
do przekazania do Prezydenta Miasta Katowice
DANE KANDYDATA:
Nazwisko:

Imiona:

PESEL
Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku

Nr lokalu

kod pocztowy

nr telefonu do kontaktu

nr konta bankowego:

………………………..
podpis pełnoletniego
kandydata/ rodzica

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej
RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych od momentu ich przekazania przez dyrektora szkoły/zespołu szkół
do Urzędu Miasta Katowice jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4,
40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody, realizacji wypłaty
oraz w celach archiwalnych tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie
zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr ……z dnia ……. tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dla realizacji wypłaty nagrody, jak również niezbędnych rozliczeń podatkowych, odbiorcami danych
osobowych będzie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice oraz

5.
6.
7.

8.

9.

organy i instytucje publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz
ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych zgodnie z art. 77 na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do ubiegania się o
przyznanie nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się
o przyznanie nagrody.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 .

* niewłaściwe skreślić

