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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  
do udziału w projekcie „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” 

 
1. Rodzaj wnioskowanego wsparcia: 

 

WYRÓWNAWCZE  
 □ zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 □ Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego  

 □ zajęcia wyrównawcze z przyrody 

 □ zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 

 □ zajęcia wyrównawcze z biologii 

 □ zajęcia wyrównawcze z informatyki 

 □ zajęcia wyrównawcze z chemii 

 □ zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 

ROZWIJAJĄCE 
□ Zajęcia rozwijające z matematyki 

□ Zajęcia rozwijające z j. polskiego 

□ Zajęcia rozwijające z przyrody 

□ Zajęcia rozwijające z j. angielskiego 

□ Zajęcia rozwijające z biologii 

□ Zajęcia rozwijające z historii 

□ Zajęcia rozwijające z chemii 

□ Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego 

□ Zajęcia rozwijające z informatyki 

 
2. Nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń……………………………………………………………….. 

3. Imię (imiona): ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

4. Nazwisko:      ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

3. PESEL: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 

4. Wiek: ∟∟ lat      Płeć:      kobieta      mężczyzna 

 

5. Data  urodzenia ∟∟-∟∟-∟∟∟∟ miejsce ……………………………….  

 

6. Adres zameldowania/zamieszkania:   

      województwo: ………………………………………….. powiat:……………………………………. 

 

gmina: ………………………………………. ulica: ……………………………nr domu/lokalu: ……… 

miejscowość……………………………….……………kod pocztowy: ∟∟-∟∟∟  

poczta:  ………………………………………… 

7. Numer telefonu rodzica …………………………………………………………………………… 

 

8. Adres poczty elektronicznej rodzica ………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA 
1. Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub nabycia nowych  kwalifikacji 

2. Zostałam(em) poinformowana(y), że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i 
promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. 

5. Jestem świadoma(y), że złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 
6. W przypadku zakwalifikowania mnie na kurs zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia. 

7. Zostałam(em) poinformowany o możliwości wykreślenia mnie z listy uczestników kursu przez pracownika Biura Projektu w przypadku 

nieuzasadnionego przerwania udziału w zajęciach  lub przekroczenia maksymalnej liczby nieobecności na zajęciach. 

8. Oświadczam iż zostałem uprzedzona(y) o odpowiedzialności  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą jednocześnie 
oświadczam, że zawarte w Formularzu zgłoszeniowym  w projekcie dane są zgodne z prawdą. 

9. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie „Stawiamy na kompetencje kluczowe 
uczniów w Gminie Rozprza”  określone w regulaminie rekrutacji.  

 

 

 

……………………………………………….                           ………………………………………… 
                             Miejscowość i data                               Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

1. Kryteria kwalifikacyjne (wypełnia wychowawca): 

Jakie oceny uczeń osiąga: □ oceny 1,2,3                           □ oceny 4,5,6 

Czy uczeń posiada opinię z PPP/ jest wskazany przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego do 

udziału w projekcie        TAK □     NIE   □ 

Czy uczeń brał udział  w konkursach/ lub olimpiadach                  TAK □     NIE   □ 
 
Uwagi: ……………………………………..………….…………………………………….....………………. 
       
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Kwalifikacja do udziału w projekcie: 

□ TAK 

□ NIE 

□ LISTA REZERWOWA 

Imiona i nazwiska członków komisji 
rekrutacyjnej 

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
  
               Rozprza, dnia .………………………. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” 
w ramach POKL 9.1.2 

 

Ja niżej podpisany/a deklaruję udział mojego dziecka w projekcie  
 

„Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” 
 
 

 

………………………………………………………..  o nr PESEL ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
                                         (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

zamieszkałego  ...................................................................................................................................... 
                                                                                                             (adres zamieszkania) 

 
 

1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe 
uczniów w Gminie Rozprza” realizowany w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 9.1.2 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na 
kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” i akceptuję jego postanowienia.  
3. Mam świadomość, że w przypadku zaakceptowania zgłoszenia syna/córki do udziału w projekcie 
jest on/ona zobowiązany/a do uczestnictwa we wszystkich zaproponowanych zajęciach.  
4. Mam świadomość istniejących ograniczeń ilościowych w zakresie naboru beneficjentów do projektu. 
5. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do udziału w zajęciach realizowanych w 
ramach Projektu „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  zobowiązuję się do tego, że moje 
dziecko będzie systematycznie uczestniczyć w działaniach Projektu oraz sumiennie wykonywać 
wszystkie zadania. Ponadto oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach 
dodatkowych. 
7. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych projektu. 
8. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach dotyczących umiejętności, kompetencji 
kluczowych. 
 
 
 

 
 

……………………………………………….                           ………………………………………… 
                             Miejscowość i data                               Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w 
Gminie Rozprza” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu projekt „Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza” ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji 
Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski w Łodzi, ul. Piłsudskiego 8, Łódź, beneficjentowi 
realizującemu projekt – Gminie Rozprza, al. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza. 
 Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 
badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach 
POKL; 
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….                           ………………………………………… 
                             Miejscowość i data                               Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


