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ZARZĄDZENIE NR .? ...... /15 
PREZYDE~A WROCŁAWIA 

z dnia ... ~.~ .••.• J.t;;-J ............ 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu "Szkolny Nobel" 
w 2015 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 2 i art. 92 ust. l pkt. 2 ustawy 
z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), 
oraz § 2 ust. l pkt 2, § 4 oraz § 12 uchwały nr XXXVIII/868/13 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom 
i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2013 r. poz. 1654), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się konkurs "Szkolny Nobel" w 2015 roku. 

§2 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu opisanego w § l określa regulamin 
stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik 
52 do zarządzenia nr ........ Q./15 

Prezydenta Wrocławia 
z dnia~~ .. kJ~3· 2015 r. 

Regulamin konkursu "Szkolny Nobel" w 2015 roku 

§ 1 

Konkurs "Szkolny Nobel" ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promocję 
najwybitniejszych uczniów Wrocławia, zwany dalej Konkursem. 

§2 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie wrocławskich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinach 
objętych Konkursem. 

§3 

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 
1) szkoły podstawowe, 
2) gimnazja, 
3) szkoły ponadgimnazjalne. 

2. Laureatów Konkursu wyłania się w 16 dziedzinach: 
1) w kategorii szkół podstawowych: 

a) naukowa, 
b) artystyczna. 

2) w kategorii gimnazjów: 
a) naukowa przedmioty humanistyczne, 
b) naukowa przedmioty matematyczno-przyrodnicze, 
c) artystyczna, 
d) literacka. 

3) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
a) matematyczno-fizyczna, 
b) biologiczno-chemiczna, 
c) geograficzna, 
d) ekonomiczna, 
e) techniczna, 
f) informatyczna, 
g) nauki społeczne, 
h) języki obce, 
i) literacka, 
j) artystyczna. 

3. W każdej dziedzinie wyłaniany jest tylko jeden laureat. 

§4 

1. Wyboru dziedziny Konkursu dokonuje wnioskodawca wpisując ją na formularzu 
zgłoszeni owym. 

2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu. 
3. Uczestnik może być zgłaszany w kilku dziedzinach Konkursu jednocześnie. Każde 

zgłoszenie wymaga złożenia odrębnego wniosku zgłoszeniowego. 
4. Do oceny będą brane pod uwagę osiągnięcia z danego poziomu edukacyjnego. 
5. Do wniosku zgłoszenia uczestnika należy dołączyć: 



1) kserokopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z 
dokumentujących szczególne osiągnięcia uczestnika oraz 
informacje uznane przez zgłaszającego za istotne, 

2) formularz do wypłaty stypendium. 

§5 

oryginałem) 

dodatkowe 

1. Wysoka Kapituła jest organem doradczym powołanym do współpracy przy 
realizacji Konkursu, w skład której wchodzą specjaliści z poszczególnych dziedzin 
Konkursu oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

2. Wysoka Kapituła: 
l) dokonuje weryfikacji i oceny wniosków na podstawie złożonych dokumentów, 
2) nadaje tytuł Laureata konkursu "Szkolny Nobel". 

3. Posiedzenia Wysokiej Kapituły są protokołowane. 

§6 

Laureatem Konkursu można być tylko jeden raz w danej dziedzinie w danej kategorii. 

§7 

1. Zgłoszenia należy kierować na adres: 

Urząd Miejski Wrocławia 
Wydział Edukacji 

ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439 
50 - 032 Wrocław, 

Z dopiskiem konkurs "Szkolny Nobel" w dziedzinie .................... . 

2. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień wpływu dokumentów do Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

3. Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami oraz koszty przesyłki nie będą 
zwracane. 

4. Wnioski zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Wysoką 
Kapitułę. 

5. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przekazywanie dokumentów drogą 
elektroniczną. 

§8 

Termin składania wniosków upływa dnia 27 kwietnia 2015 r. 

§9 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym, przez Gminę Wrocław pi. Nowy Targ 1-8, 50-141 
Wrocław w celu realizacji konkursu "Szkolny Nobel". 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 
1) dane osobowe dotyczące uczestnika zawarte w dobrowolnie złożonym wniosku 

będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. 
zm.); 

2) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław 
pi. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; 

3) dane uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji konkursu "Szkolny 
Nobel"; 

4) dane uczestnika zostaną udostępnione na stronie internetowej 
www.wroclaw.pl; 



5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie 
"Szkolny Nobel"; 

6) ma prawo dostępu do treści oraz ich 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 2014 r., poz. 
1182). 

3. Na przystąpienie niepełnoletniego uczestnika do konkursu "Szkolny Nobel" musi 
wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny. 
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Załącznik do Regulaminu 

Formularz :zgłoszeniowy 

Konkurs "Szkolny Nobel" 
---

Kategoria Konkursu 

(szkoły podstawowe l gimnazja/ 
szkoły ponadgimnzjalne- należy 

wybrać i wpisać kategorię 
zgodnie z regulaminem 
Konkursu) 

Dziedzina Konkursu 

(należy wybrać i wpisać 
dziedzinę zgodnie z 
regulaminem Konkursu) 

Data złożenia wniosku 

DANE UCZESTNIKA 

Imię/imiona 

Nazwisko 

Data urodzenia 

Adres korespondencyjny Ulica, nr domu, 
(wypełnić, jeżeli adres nr mieszkania 
korespondencyjny jest inny niż 
zameldowania) 

Miejscowość 

Kod pocztowy 

Województwo 

E-mail Telefon l f--

Szkoła i klasa do której 
uczęszcza uczestnik 

DANE :ZGŁASZAJĄCEGO 

-

Imię i nazwisko 

Instytucja 
~-

Adres instytucji 
--- --

l Telefon l E-mail 
-··-· 



,-------------------------~-------------------------------------------, 

Kim zgłaszający jest dla l 
uczestnika? 

1-----

WYKAZ DOKUMENTÓW /ZAŁĄCZNIKÓW 

l. 

2. 

3. 

4. 

~------------------------------------------------------------------4 

OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKA UDOKUMENTOWANE ZAŁĄCZNIKAMI (WYPEŁNIA 
ZGŁASZAJĄCY) 

UZASADNIENIE WNIOSKU (WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY) 

Organizator Konkursu zapewn1a, ze powyzsze dane osobowe zostaną wykorzystane Jedynie w celu 
wyłonienia laureatów konkursu "Szkolny Nobel" 

data i czytelny podpis zgłaszającego 



się z Regulaminem konkursu NSzkolny Nobel" i spełniam jego 
wymagania. 
D Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. 
D Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nazwa 
i adres szkoły, osiągnięcia, zdjęcie, na stronie internetowej www.wroclaw.pl. 
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie 
złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. 
zm.). 
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 

1-8, 50-141 Wrocław, 
2. Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu "Szkolny Nobel", 
3. Moje dane zostaną udostępnione na stronie internetowej www.wroclaw.pl. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości otrzymania stypendium dla laureatów konkursu "Szkolny Nobel", 
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do 

kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 
z późn. zm.). 

data i czytelny podpis uczestnika 

Zapoznałamjem się z Regulaminem konkursu NSzkolny Nobel" i spełniam jego 
wymagania. 
D Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. 
D Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka, tj. imię, 

nazwisko, nazwa adres szkoły, osiągnięcia, zdjęcie, na stronie internetowej 
www.wroclaw.pl. 
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mojego dziecka dane osobowe zawarte 
w dobrowolnie złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1182 z późn. zm.). 
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 

1-8, 50-141 Wrocław, 
2. Dane mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji konkursu "Szkolny Nobel", 
3. Dane mojego dziecka zostaną udostępnione na stronie internetowej www.wroclaw.pl. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości otrzymania stypendium dla laureatów konkursu "Szkolny Nobel", 
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do 

kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 
z późn. zm.). 

data i czytelny podpis opiekuna 
prawnego uczestnika 

(nie dotyczy uczestników pełnoletnich) 




