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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC 
DO PROJEKTU „SZKOŁA FACHOWCÓW. DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 
W RUDNIKU NAD SANEM” 

 

Numer projektu WND-RPPK.09.04.00-18-0045/16 

Tytuł projektu 
Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 

 

1. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SWOJE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE: 
 

Imię: Nazwisko: 

Klasa:  Płeć:     Kobieta    Mężczyzna 

Data urodzenia:  _  _  -  _  _  -  _  _  _  _      Miejsce urodzenia: ______________________ Wiek w latach: 

PESEL  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dane do kontaktu (obowiązkowo przynajmniej jeden 

numer telefonu): 

telefon stacjonarny: ______-___________________ 

telefon komórkowy: _________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

Adres zamieszkania: 

ul. ________________________________ nr ________ 

miejscowość __________________________________ 

kod pocztowy _ _ - _ _ _   poczta _________________ 

województwo _________________________________ 

obszar wiejski:  TAK      NIE 

 

2. WYBRANE DZIAŁANIA (WYPEŁNIA UCZEŃ): 
 

���� KURSY ZAWODOWE, zaznacz wybrany kurs: 
� kurs spawania 
� kurs obsługi wózka jezdniowego 

���� STAŻ (płatny) 
 

3. UZASADNIENIE CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE I DANYM DZIAŁANIU (WYPEŁNIA UCZEŃ) (w 
przypadku wyboru większej liczby działań uzasadnij każde z nich) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. KORZYSTANIE Z OPIEKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN 
PRAWNY)  
 

Czy od 2015 r. korzystała Pani/korzystał Pan z opieki/wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej (np. w 
postaci zasiłku, dofinansowania, pokrycia wydatków itp.)? 
 

� TAK � NIE 
                                                                                             ……………………………………….......................... 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
5. OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU (WYPEŁNIA WYCHOWAWCA) 
 

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

             Data i podpis wychowawcy 
 
6. ŚREDNIA OCEN UCZNIA Z OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO (W PRZYPADKU UCZNIÓW KLAS I 
ŚREDNIA OCEN ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM) (WYPEŁNIA WYCHOWAWCA). 
 
Średnia ocen: ........................ Data i podpis wychowawcy: …………………………………….......................... 

              
7. OŚWIADCZENIA: 
1. Świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że podane przez 

mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w myśl ustawy z dnia 

29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Moje 
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Szkoła fachowców. 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 
Sanem”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Mam 
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji oraz akceptuję warunki w nim zawarte. 
4. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie i oświadczam – pod groźbą odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie 
(deklaracja uczestnictwa w projekcie). 

5. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

...................…………………………………………..                             ...........…………....................………………………………. 
Data i podpis ucznia/uczennicy                                          Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”, niniejszym oświadczam, że przyjmuje 
do wiadomości, iż: 
1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
działający w imieniu Województwa Podkarpackiego; 

2. administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-507 
Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

3. 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 ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.), 

dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WP 2014-2020, 

na podstawie, w odniesieniu do zbioru: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3,  

art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a 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.), 

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 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) oraz załącznika I i II do tego 
rozporządzenia, 

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 
a) 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.), 

b) 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 
informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji między beneficjentami  
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, 

c) 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) oraz załącznika I i II do tego Rozporządzenia, 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 
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4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Szkoła fachowców. 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku 
nad Sanem”, w szczególności, w odniesieniu do zbioru: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie: 

a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych  
w ramach RPO WP 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020; 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie: 
a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-

2020, 
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach 
RPO WP 2014-2020; 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej  
– Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20, 
Beneficjentowi realizującemu Projekt – Powiat Niżański/Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  
w Rudniku nad Sanem z siedzibą ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem, podmiotom 
świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, w ramach RPO WP 2014-2020.  
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
Beneficjentom.  
Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom 
kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 
oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy; 
9. zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, której dane 

dotyczą,  w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  
i ich poprawiania. 

 

 

 

………………………………………….. 

Miejscowość i data 

………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika Projektu / opiekuna 
prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej 

 

 

   

     

 


