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Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie   

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
Proszę niniejszy formularz wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. 

UWAGA!   

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0080/21 pn. „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”. Regulamin dostępny jest 

na stronie www.zgorzelec.eu/projekty-w-miescie oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7, 59-900 

Zgorzelec (pokój 017, 211), Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej nr 3 

w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu.  

 

 DANE UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZNIA 

 

Imię (imiona) 
 

Nazwisko 
 

PESEL 
 

Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) 
 

 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Obszar (proszę zaznaczyć „X” właściwe) 

(obszar wiejski - osoby zamieszkujące tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miasta Zgorzelec) 

 

□ obszar miejski                     □ obszar wiejski 

Telefon kontaktowy (komórkowy)*  

Adres e-mail  
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Imię i nazwisko Matki/opiekuna prawnego  

Telefon kontaktowy*:   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Imię i nazwisko Ojca/opiekuna prawnego  

Telefon kontaktowy*:   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

 

DANE DODATKOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Uczeń (proszę zaznaczyć 

„X” właściwe) 

□ Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza  

□ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka  

□ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie   

Klasa(proszę zaznaczyć 

„X” właściwe) 

 

□ IV      □ V        □ VI        □ VII 

 

Mój syn/córka 

posiada orzeczenie o  

niepełnosprawności 

zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 

lipca 2003 r. w sprawie 

orzekania o 

niepełnosprawności i 

stopniu 

niepełnosprawności  

 (jeśli posiada, dołączyć 

do formularza)  

□ TAK                                            □ NIE 

Mój syn/córka 

pochodzi z rodziny o 

niskich dochodach w 

gospodarstwie 

domowym tj. 

dochód na osobę w 

rodzinie poniżej 700 

zł netto (proszę 

zaznaczyć „X” właściwe) 

□ TAK                                            □ NIE 
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OŚWIADCZENIA 

1) Zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0080/21                      

pn. „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec”, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

2) Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w Regulaminie. 

3) Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mailowy informacji związanych z projektem, w tym 

dotyczących rekrutacji.  

4) Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5) Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).  

6) Składając niniejszy formularz zgłoszeniowy deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie „Kompetencje na start                   

w Gminie Miejskiej Zgorzelec”. 

 
 
 
………………………………………………                                                ……………………………………………………… 
          Miejscowość, data                                                                                       Czytelny podpis rodzica/rodziców lub opiekuna  

                                                                                                                                                                                           /opiekunów prawnych** 

 
 

 

* Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych 

może ułatwić kontakt w związku z realizacją wnioskowanej czynności/zadania/usługi. Przetwarzanie przez Urząd 

Miasta Zgorzelec podanego numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody, którą można cofnąć w 

dowolnym czasie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

** Dokument winien być podpisany przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych. W przypadkach uzasadnionych 

sytuacją rodzinną (np. prawomocne orzeczenie sądu o samodzielnym sprawowaniu opieki przez jednego z 

rodziców) podpis składa tylko jeden rodzic/ opiekun prawny. 

 

 

OPINIA WYCHOWAWCY 

 Stosunek do nauki (0-2 pkt)  

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

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

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

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

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

 Aktywność ucznia (0-2 pkt)  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Zachowanie w czasie lekcji (0-1 pkt)   

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

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

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

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

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

Suma punktów (0-5 pkt): ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Propozycja działań realizowanych w ramach Projektu, w których uczeń powinien wziąć udział, wraz z 

uzasadnieniem: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                          ……………………………………………………. 
                                                                                                               Podpis wychowawcy 

 

 

WYNIK REKRUTACJI 

Zajęcia do których zakwalifikowany został uczeń/uczennica 

 Zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne  

                - zajęcia rozwojowe z matematyki                                             □ TAK     □ NIE 

                                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE 

- matematyczne gry i zabawy                                                     □ TAK     □ NIE 

                                         Lista uczestników podstawowa                         □ TAK      □ NIE 

                         Lista uczestników rezerwowa                            □ TAK      □ NIE 

- przyrodnicze laboratoria                                                           □ TAK     □ NIE 

                                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE 

- język obcy:  

                    język niemiecki:                                                        □ TAK     □ NIE 

                         Lista uczestników podstawowa                         □ TAK      □ NIE 

                         Lista uczestników rezerwowa                            □ TAK      □ NIE     

                     język angielski:                                                         □ TAK     □ NIE 

                         Lista uczestników podstawowa                         □ TAK      □ NIE 

                         Lista uczestników rezerwowa                            □ TAK      □ NIE     
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- matematyka w grach                                                                 □ TAK     □ NIE 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                         Lista uczestników rezerwowa                            □ TAK      □ NIE     

- projekt edukacyjny                                                                    □ TAK     □ NIE 

                          Lista uczestników podstawowa                       □ TAK      □ NIE 

                         Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

- gry i zabawy kształtujące kompetencje społeczne               □ TAK     □ NIE 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

- wyrównawcze z matematyki                                                    □ TAK     □ NIE   

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

- indywidualizacja: socjoterapeutyczne                                    □ TAK     □ NIE 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

 półkolonie – wakacje 2022 r. 

- Laboratoria:  naukowe                                                               □ TAK     □ NIE 

                                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE 

                              - Laboratoria:   robotyki                                                             □ TAK     □ NIE 

                                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE  

 półkolonie – ferie 2023 r. 

- Laboratoria naukowe                                                                □ TAK     □ NIE 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

- Laboratoria robotyki                                                                 □ TAK     □ NIE 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

 wyjazdy edukacyjne:  

       ExploraPark Wałbrzych                                                      □ TAK     □ NIE      

       Termin ……………………………………..  

                             Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                         Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE   

   

Centrum Nauki Stara Kopalnia Wałbrzych                     □ TAK     □ NIE 

Termin …………………………………….. 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE    

  

ZOO Wrocław                                                                            □ TAK     □ NIE 

Termin …………………………………..... 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE   
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Hydropolis Wrocław                                                           □ TAK     □ NIE 

Termin ……………………………………… 

                          Lista uczestników podstawowa                        □ TAK      □ NIE 

                          Lista uczestników rezerwowa                           □ TAK      □ NIE     

 

 

               Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej               …………………………………….…….…………………………. 

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

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

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

dla uczestników projektu pn. „Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec” 
 

zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Miejska Zgorzelec informuje, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta 

Zgorzelec, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900. 

2. Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@zgorzelec.eu, pod nr telefonu 75 77 59 900 wew. 0192 lub na 
adres Administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), 

4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
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informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami  

a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286  

z 30.09.2014, str. 1), 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych przepisów szczególnych 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Kompetencje na start w Gminie 
Miejskiej Zgorzelec”, w szczególności udzielenia wsparcia, prowadzenia dokumentacji projektu, monitoringu, 
ewaluacji, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4, a odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane: 

a) Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020, którą jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, 

b) podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta projektu, 

c) specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta projektu kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w okresie trwałości projektu) oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji, tj. przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

10. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych istnieje prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,  
ul. Stawki 2. 

11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich sprostowania. 

 

 

 

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

 Miejscowość i data                        Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


