
 

Uchwała Nr  XXVIII/468/09 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 29 czerwca  2009r. 

 

w sprawie przyj ęcia „Programu Samorz ądu Województwa Świętokrzyskiego 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzie Ŝy”. 
 

 
 
 Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie 
województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 
w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r, Nr 13, 
poz.123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji „Program Samorzą du Województwa Świętokrzyskiego 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzie Ŝy”, który stanowi zał ącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Wysokość środków finansowych na realizację programu, o którym mowa wyŜej, corocznie 
określana będzie w budŜecie Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XVIII/329/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
29 września 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy”. 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 5. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku 
 
 

Tadeusz Kowalczyk



Uzasadnienie 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 września 2008r. podjął uchwałę Nr 
XVIII/329/2008 w sprawie przyjęcia „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy”. W oparciu o zasady ustalone w 
niniejszym Programie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa dokonała 
oceny złoŜonych wniosków o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie”, a następnie 
przedstawiła swoje ustalenia Zarządowi.  

W trakcie przeprowadzania w roku 2008 procedury konkursowej członkowie Komisji 
zaproponowali dokonać kilku zmian w treści Programu, które pozwoliłyby doprecyzować 
pewne jego zapisy oraz usprawnić pracę Komisji.  

W związku z powyŜszym zaproponowano zmienić treść Programu w następującym zakresie: 

I. precyzyjnie zdefiniować listę podmiotów uprawnionych do złoŜenia wniosku o 
przyznanie nagrody, w związku z czym Rozdział III „Adresaci programu” otrzymuje 
brzmienie: 

„Program skierowany jest do: 

1. uczniów i studentów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego 
(posiadających zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa 
świętokrzyskiego), zwłaszcza zaś: 

1/. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
2/. słuchaczy publicznych i niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli 

i kolegiów, 
3/. studentów szkół wyŜszych publicznych i niepublicznych, w tym studentów studiów 

doktoranckich, do ukończenia 30 roku Ŝycia, 

2. instytucji i organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu rozwoju 
uzdolnień dzieci i młodzieŜy, działających w sferze edukacji, nauki i kultury.” 

II. dopuścić moŜliwość przyznawania wyróŜnień w konkursie, w związku z czym pkt 1 
ppkt 10 w Rozdziale IV „Zasady realizacji programu” otrzymuje brzmienie: 
„Zakłada się moŜliwość przyznawania wyróŜnień na zasadach określonych przy 
przyznawaniu nagród.” 

III. wprowadzić zapis dotyczący osiągnięć zespołowych, w związku z czym pkt 4 ppkt 1 
ppkt 1.4. w Rozdziale IV „Zasady realizacji programu” otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku osiągnięć zespołowych wniosek powinien dotyczyć całego zespołu (np. 
pary lub grupy tanecznej, grupy teatralnej)”, natomiast pkt 5 ppkt 2 w ww. rozdziale 
otrzymałby brzmienie: „ W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda lub 
wyróŜnienie przyznawane jest dla zespołu, pary, grupy itd.” 

IV. zmienić zakres punktacji ustalony w odniesieniu do kryteriów merytorycznych (laureat 
ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej, konkursu lub turnieju 
mógłby otrzymać od 0 do 5 pkt), 

V. wprowadzić konieczność opisania przez wnioskodawcę (pkt. III lit D wniosku) 
dokonań kandydata do nagrody wraz z krótkim uzasadnieniem oraz określeniem 
kontekstu (liczba uczestników olimpiady, konkursu, kategorie konkursowe itd.). 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XXVIII/468/09 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 
 
 

PROGRAM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIE śY 

 
 

I. Wstęp 
 
Ideą przyświecającą powstaniu „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy” było stworzenie odpowiedniego 
systemu wsparcia dla zdolnych dzieci i młodzieŜy oraz warunków do rozwoju zdolności  
i talentów dzieci i młodzieŜy Regionu Świętokrzyskiego, zwłaszcza laureatów ogólnopolskich 
lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów, uczniów  
i studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 
 
Wyniki nauczania polskiej młodzieŜy badane wskaźnikami Programu Międzynarodowej 
Oceny Umiejętności Uczniów OECD/PISA poprawiają się. Trend ten naleŜy utrzymywać, aby 
polscy uczniowie mogli w pełni skorzystać z szansy, jaką jest członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej. Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, podobnie jak większość Polaków, coraz 
bardziej doceniają znaczenie wykształcenia, traktując je jako jedną z podstawowych dróg do 
osiągnięcia wyŜszego statusu materialnego i społecznego.  
 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dąŜeń 
edukacyjnych i artystycznych  młodych ludzi, pragnie przyczynić się do ich rozwoju własnego 
i umocnienia pozycji młodych ludzi w regionie. Promocja uzdolnionych dzieci i młodzieŜy 
daje znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne, przyczynia się do wzrostu 
aktywności obywateli.  
 
PrzedłoŜony Program jest uzupełnieniem dotychczasowej oferty pomocy dla zdolnych dzieci 
i młodzieŜy realizowanej bądź współrealizowanej przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, który juŜ od roku 2000 corocznie wspiera finansowo laureatów 
ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. W ciągu ośmiu 
minionych lat Samorząd Województwa nagrodził ponad 150 osób. Obecnie formułę 
programu rozszerzono o uczniów i studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne.  
 
Samorząd Województwa od wielu lat współpracuje w tym obszarze równieŜ z innymi 
pomiotami, w tym z organizacjami poŜytku publicznego, realizując rozmaite przedsięwzięcia  
i projekty, których celem jest wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe młodych 
zdolnych ludzi z naszego regionu. 
 
Samorząd Województwa rokrocznie, od wielu lat, współfinansuje organizację Harcerskiego 
Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej, zaś podległe Samorządowi instytucje kultury 
wspomagają całe przedsięwzięcie merytorycznie i organizacyjnie. W ramach festiwalu 
odbywają się m.in. przeglądy wokalne, warsztaty z róŜnych dziedzin sztuki: plastyczne, 
teatralne, muzyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieŜy. 
 
Pewną formą wsparcia bezpośredniego udzielaną przez Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego we współpracy z Towarzystwem im. St. śeromskiego w Kielcach są 
Stypendia im. A. Radka, przyznawane dla wybitnie uzdolnionych, odnoszących sukcesy 
edukacyjne, artystyczne i inne dzieci i młodzieŜy, którzy pochodzą z rodzin ubogich,  
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z obszarów zmarginalizowanych, wiejskich i z tego tytułu mają szczególnie utrudniony 
Ŝyciowy start.  
Problematyka rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieŜy stanowi równieŜ wyzwanie dla 
placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. 
Największymi dokonaniami w tym zakresie moŜe pochwalić się Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które z powodzeniem od kilku lat realizuje projekt 
„Taki jak Mozart”, mający na celu wdroŜenie systemu wspierającego i rozwijającego 
zdolności uczniów w województwie świętokrzyskim.  
 
Biorąc pod uwagę dobre doświadczenia związane z realizacją ww. działań ukierunkowanych  
na wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ widząc rosnące zapotrzebowanie na 
tego rodzaju pomoc ze strony Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, został 
opracowany niniejszy Program. 
 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego jest otwarty na inicjatywy, które są zgodne  
z zasadami Programu i mają pozytywny wpływ na dalszy, odpowiednio ukierunkowany 
rozwój talentów młodych ludzi. 
 
Dzięki realizacji Programu dzieci i młodzieŜ mająca aspiracje edukacyjne, artystyczne, 
naukowe, zyska nadzieję na właściwy rozwój dalszej drogi Ŝyciowej, rozwijania uzdolnień  
i zainteresowań na wyŜszym poziomie, a takŜe zapewnienie środków finansowych  
na pomoce naukowe. 
 
II. Cele programu 

Celem „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieŜy”, zwanego w dalszej części programem, jest: 

1. Promocja edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa 
świętokrzyskiego, poprzez przyznawanie nagrody Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla laureatów ogólnopolskich lub 
międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów oraz uczniów 
i studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

2. Wsparcie przedsięwzięć o zasięgu regionalnym mających na celu promocję uzdolnień 
dzieci i młodzieŜy, olimpiad, konkursów, w tym projektów zbieŜnych z załoŜeniami 
niniejszego Programu. 

 

III. Adresaci programu 
 

Program skierowany jest do: 

1. uczniów i studentów będących mieszkańcami województwa świętokrzyskiego 
(posiadających zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa 
świętokrzyskiego), zwłaszcza zaś: 

1/. uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

2/. słuchaczy publicznych i niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli 
i kolegiów, 

3/. studentów szkół wyŜszych publicznych i niepublicznych, w tym studentów studiów 
doktoranckich, do ukończenia 30 roku Ŝycia, 

2. instytucji i organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu 
rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieŜy, działających w sferze edukacji, nauki i kultury. 
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IV. Zasady realizacji programu 
 

1. Tryb przyznawania nagrody Samorzą du Województwa Świętokrzyskiego 
„Talenty Świętokrzyskie”, zwanej dalej nagrod ą. 
1/. W celu wyłonienia kandydatów do nagrody Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego powołuje Komisję ds. nagród w składzie: 
2/. dwóch przedstawicieli departamentu Urzędu Marszałkowskiego właściwego  

ds. edukacji i nauki, 
3/. przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 
4/. Do zadań Komisji ds. nagród naleŜy rozpatrzenie wniosków o przyznanie 

nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego złoŜonych przez 
uprawnione podmioty, o których mowa niŜej 

5/. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego. 

6/. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Komisji, która rozpatruje wnioski 
pod względem formalnym i merytorycznym w ciągu miesiąca od upływu terminu 
wyznaczonego do składania wniosków o nagrodę. 

7/. Z obrad Komisji sporządza się protokół. 
8/. Wykaz zaopiniowanych wniosków wraz z propozycją kandydatów do nagrody 

oraz uzasadnieniem Komisja przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi 
Województwa Świętokrzyskiego. 

9/. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w formie uchwały, nie później niŜ w terminie miesiąca od 
przedłoŜenia przez Komisję listy wytypowanych kandydatów. 

10/. Zakłada się moŜliwość przyznawania wyróŜnień na zasadach określonych przy 
przyznawaniu nagród. 

11/. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
12/. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komisji zapewnia departament Urzędu 

Marszałkowskiego właściwy ds. edukacji i nauki. 
 

2. Podmioty uprawnione do zło Ŝenia wniosku o przyznanie nagrody. 
 
Wniosek o przyznanie nagrody, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego programu, 
mogą składać: 

1/. szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 
2/. publiczne i niepubliczne szkoły wyŜsze, 
3/. publiczne i niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia, 
4/. sami zainteresowani, a w przypadku niepełnoletnich kandydatów do nagrody, 

ich rodzice lub prawni opiekunowie, 
5/. instytucje i organizacje pozarządowe realizujące przedsięwzięcia z zakresu 

rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieŜy, działające w sferze edukacji, nauki 
i kultury.  

 
3. Termin i warunki składania wniosków. 
 

1/. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia kaŜdego roku. 
2/. Wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w kopercie naleŜy składać osobiście 

lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, bud. C2, I p., pokój nr 147, z dopiskiem na 
kopercie: „Świętokrzyskie Talenty”. 

3/. Do kaŜdego wniosku naleŜy dołączyć: 
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3.1/. kserokopię dowodu osobistego kandydata do nagrody potwierdzoną przez 
szkołę lub uczelnię za zgodność z oryginałem lub oświadczenie rodzica lub 
prawnego opiekuna o stałym zameldowaniu ucznia niepełnoletniego, 

3.2/. dokumenty lub ich kopie potwierdzone przez organizatorów uprawnionych 
do ich wydawania (np. komitety olimpiad, konkursów itd.) lub szkołę, 
uczelnię za zgodność z oryginałem świadczące o: 

a) otrzymaniu tytułu laureata ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady, 
konkursu lub turnieju (np. certyfikat, zaświadczenie, dyplom), 

b) osiągnięciach naukowych i artystycznych (np. dyplomy, publikacje, 
recenzje, płyty CD). 

 
4. Kryteria przyznawania nagrody   

Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria 

1/. Kryteria formalne: 

1.1/. Wniosek został poprawnie wypełniony, na właściwym druku określonym 
w niniejszym programie i zawiera niezbędne załączniki, o których mowa 
wyŜej, 

1.2/. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody, 
przewodniczący Komisji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia bądź 
skorygowania wniosku w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

1.3/. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a). złoŜenia po terminie, 

b). wycofania przez wnioskodawcę, 

c). nieusunięcia w terminie braków formalnych wniosku. 

1.4/. W przypadku osiągnięć zespołowych wniosek powinien dotyczyć całego 
zespołu (np. pary lub grupy tanecznej, grupy teatralnej). 

1.5/. Preferowani będą kandydaci ze szkół i uczelni wyŜszych z terenu 
województwa świętokrzyskiego. 

2/. Kryteria merytoryczne odpowiednio punktowane: 
1. Kandydat do nagrody jest laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej 

olimpiady przedmiotowej, konkursu lub turnieju. 
0-5 pkt 

2. Kandydat do nagrody posiada odpowiedni dorobek naukowy 
potwierdzony: 
a. publikacjami ksiąŜkowymi, 
b. artykułami w czasopismach studenckich i specjalistycznych 

(literaturze fachowej), 
c. wygłoszonymi referatami i odczytami podczas seminariów, 

konferencji lub kongresów, 
d. przygotowywanymi i zrealizowanymi projektami własnymi, 
e. posiadanymi patentami i wynalazkami. 

0-5 pkt 

3. Kandydat do nagrody posiada dorobek artystyczny, tj.: 
a. indywidualne wystawy autorskie oraz uczestnictwo w wystawach 

zbiorowych 
b. prace plastyczne i fotografie wykorzystane w róŜnego rodzaju 

publikacjach, 
c. koncerty solowe (instrumentalne, wokalne), zespołowe, chóralne, 

symfoniczne, 

0-5 pkt 
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d. zrealizowane nagrania, 
e. otrzymane role teatralne i filmowe 
f. zrealizowane filmy, przedstawienia teatralne, estradowe, projekty 

scenograficzne, 
g. wydane tomiki poezji, opowiadania, prace krytyczno-literackie, etc. 
h. osiągnięcia w dziedzinie tańca – wygrane konkursy, turnieje, 

załoŜone zespoły, zrealizowane widowiska taneczne. 
4. Kandydat do nagrody działa w organizacjach pozarządowych, 

charytatywnych i innych społecznych: 
a. przygotowywał i zrealizował projekty, skierowane za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych do róŜnych grup beneficjentów,  
b. zorganizował seminaria, konferencje, kongresy lub targi. 

0-3 pkt 

 

5. Forma i wysoko ść nagrody. 

1/. Nagroda przyznawana jest w formie jednorazowej nagrody finansowej lub 
rzeczowej w roku, w którym złoŜono wniosek.  

2/. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda lub wyróŜnienie przyznawane jest 
dla zespołu, pary, grupy itd. 

3/. O wysokości nagrody decyduje corocznie Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten 
cel w danym roku budŜetowym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 
oraz liczbę kandydatów rekomendowanych przez Komisję ds. nagród. 

4/. Nagroda wręczana jest bezpośrednio nagrodzonym na specjalnej gali.  
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nagroda będzie mogła być 
przekazana nagrodzonemu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na 
wskazany przez niego numer konta lub adres. W przypadku niepełnoletnich 
nagrodzonych wypłata nagrody finansowej jest dokonywana do rąk rodziców lub 
prawnych opiekunów. 

5/. O przyznaniu nagrody powiadomieni zostają laureaci oraz wnioskodawcy. 
 

V. Informacje dodatkowe 

1. Niniejszy program wraz ze wzorem wniosku zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

2. Uchwałę o przyznaniu nagród wraz z listą nagrodzonych podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE TALENTY 
 

 

I. Dane wnioskodawcy 
Prosimy wypełniać czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym. 
 
1. Nazwa lub imię i nazwisko (w przypadku os. fizycznych) ………………………………..……… 

………………………………………………………………….……………………………………….. 
2. Adres …………………………………………………………………………………………………… 
3. Telefon …………………….…………………………. fax …………………………………………… 

Adres strony www ………………………………… e-mail …………….…………………………… 
 
II. Dane kandydata do nagrody 
 
1. Imię (imiona):............................................................................................................................. 

Nazwisko:.................................................................................................................................. 
2. Numer PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
3. Numer NIP*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                            * – prosimy wpisać, jeśli kandydat posiada juŜ NIP 
 
4. Data i miejsce urodzenia:............................................................................................................ 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………..……………………. 
Ulica i numer domu:.................................................................................................................... 
Kod pocztowy i miejscowość:..................................................................................................... 
Gmina:........................................................................................................................................ 
Powiat:........................................................................................................................................ 
Telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym): ....................................................................... 
E-mail: ....................................................................................................................................... 

 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 wszystkie dane dotyczące 
kandydatów będą zbierane, przechowywane i chronione oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach 
związanych z przyznaniem stypendiów. 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach w celach związanych z przyznaniem nagrody. 
Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i jestem świadoma(y) 
odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z podaniem nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku. 
 
 
...................................................................   ………………............................ 

podpis wnioskodawcy       miejscowość, data 
 
5. Dane szkoły, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o nagrodę 

Nazwa szkoły:............................................................................................................................... 
Ulica i numer :............................................................................................................................... 
Kod pocztowy i miejscowość:........................................................................................................ 
Telefon (z numerem kierunkowym):....................................... Faks:.............................................. 
E-mail:..................................................... Strona www:.................................................................. 
Klasa lub rok studiów ……Profil klasy lub nazwa kierunku studiów ……………………………….. 
Tryb nauki (dzienny, zaoczny, wieczorowy) ………………………………………………………….. 

 
 

.................................................................................... 
podpis 

dyrektora szkoły, dziekana, dyrektora instytutu lub innej osoby 
upowaŜnionej do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji 
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III. Osiągni ęcia kandydata do nagrody 
 
Wskazówki: 
a. Prosimy o DOKŁADNE wskazanie zajętego miejsca w konkursie – prosimy nie wpisywać 

informacji dotyczącej samego uczestnictwa bez wskazania rezultatu końcowego. 
b. Prosimy uporządkować osiągnięcia zgodnie z podziałem przyjętym poniŜej (międzynarodowe, 

ogólnopolskie, inne). 
c. Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone oryginałami lub kopiami poświadczonymi za 

zgodność z oryginałem dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy dołączyć do wniosku. 
d. Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z bieŜącego roku szkolnego/akademickiego. 
 
A/ Osiągnięcia na poziomie międzynarodowym: 
 

Nazwa Zajęte miejsce Data 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
B/ Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim: 
 

Nazwa Zajęte miejsce Data 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
C/ Inne osiągnięcia: 
 

Nazwa Zajęte miejsce Data 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
D/ Opis wyszczególnionych dokonań wraz z krótkim uzasadnieniem, określeniem kontekstu 
(liczba uczestników olimpiady, konkursu, kategorie konkursowe itp.) 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
……. 
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……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

Niniejszym potwierdzam powyŜsze dane: 
 
 
 

____________________________ 
                               (podpis wnioskodawcy) 

 
 
1. Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami naleŜy przesyłać 

drogą pocztową lub doręczyć najpóźniej do 31 sierpnia …………….. roku na adres: 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
Kancelaria Ogólna (bud. C2, I piętro, pok. 147) 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
 

z dopiskiem na kopercie: „Talenty Świętokrzyskie”. 
 

2. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku prosimy o zapoznanie się z „Programem 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
i młodzieŜy” dostępnym na stronie www.sejmik.kielce.pl. 

3. Prosimy wypełnić wszystkie strony wniosku. 
4. Jeśli jakaś pozycja we wniosku nie moŜe być wypełniona, prosimy o wpisanie  „nie 

dotyczy”. 
 
IV. Opinia Komisji 
 
Po rozpatrzeniu wniosku Komisja postanowiła wytypować/nie wytypować* 
ucznia/studenta/słuchacza ................................................................. do nagrody/wyróŜnienia 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” 
 

 
Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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Podpisy członków Komisji 

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

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

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

 
 

Kielce, dnia................................... 
 
 


