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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
projekt: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 

w Piotrkowie Trybunalskim 

I. DANE OSOBOWE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ( Wypełnia uczeń) 

                     

Imię (imiona) 

                     

Nazwisko 

                     

PESEL                                                                                                          Seria i numer dowodu osobistego lub  legitymacji szkolnej 

  -   -                   

Data urodzenia (dd-mm-rr)                                                                 Miejsce urodzenia  

II. DANE TELEADRESOWE 

1. Adres zamieszkania  

                   

Ulica                                                                                                                                                      Nr domu               Nr lokalu 

                 -    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

                     

Powiat                                                                                                                     Województwo 

            

Miasto                   Wieś                            Odległość zamieszkania ucznia od szkoły 

       

Pobyt stały                                  Pobyt czasowy 

                     

Nr telefonu  

        

Adres poczty elektronicznej 

2. Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania ) 

                   

Ulica                                                                                                                                                      Nr domu                 Nr lokalu 
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                 -    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

                     

Powiat                                                                                                                    Województwo 
III. Dane rodzica / opiekuna ( podać jeśli uczeń nie skończył 18 lat) 

                     

Imię (imiona) 

                     

Nazwisko 

Adres zamieszkania  

                   

Ulica                                                                                                                                                      Nr domu               Nr lokalu 

                 -    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

                     

Powiat                                                                                                                     Województwo 

                     

Nr telefonu  

        

Adres poczty elektronicznej 

IV. Nazwa szkoły*:    

                           Zasadnicza Szkoła Zawodowa                     Technikum Kształtowania Środowiska  

 

zawód ……………………………………………………………………………………………………………………………… klasa ....................  

 
IV. Status ucznia (kryteria punktowane): 

- odległość zamieszkania ucznia od szkoły:        

   0 - 10 km (1 punkt),  10 - 20 km (2 punkty), powyżej 20 km (3 punkty).    

- frekwencja ucznia na zajęciach w ostatnim semestrze poprzedzającym udział w projekcie:  

    powyżej 90% - (2 punkty),  90% - 80% - (1 punkt). 

- średnia ocen w ostatnim semestrze poprzedzającym udział w projekcie: powyżej 4,75 - (3 punktów),  

    4,75 – 4,0 - (2 punkty), 3,9 – 3,0 - (1 punkty). 

- średni dochód z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka rodziny: 

     do 514.00 zł - (2 punkty),    powyżej  514.00 zł - (1 punkt)  
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V. Oświadczam, że:  

a) Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y odpowiedzialności za podanie     
nieprawidłowych danych.  

b) Akceptuję REGULAMIN UCZESTNICTWA oraz REGULAMIN REKRUTACJI w projekcie: „Dobra praktyka 
Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
 i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim których treść jest mi 
znana.  

c) Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem (zdjęcia z zajęć) w celu promocji 
projektu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego woj. Łódzkiego. Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie: XI.3 
Kształcenie zawodowe,  tytuł projektu : „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni  
w Budowlance” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
 
.........................................          ..............................................         .………………………………………………….. 
Miejscowość, data                                    czytelny podpis ucznia                 czytelny podpis rodzica / opiekuna ** 
                                                                                                                              

 *właściwe proszę zaznaczyć znakiem : „X”  

 **  W przypadku osoby nieletniej formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany zarówno przez daną 
osobę, jak również przez jej rodzica/opiekuna prawnego 

 
Wymagane załączniki:  
 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).  
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku (w załączeniu).  
3. informacja wychowawcy o uczestniku (w załączeniu). 
4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o średnim dochodzie z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka rodziny 

wraz z załączeniem zaświadczeń z miejsca pracy rodziców/opiekunów prawnych lub innych dokumentów 
potwierdzających średni dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia; 

5. Deklarację uczestnictwa w projekcie wg wzoru; 
 

 

 

 

Data wpływu: ………………………………………., godzina …………………………. 

 

Podpis osoby przyjmującej: ………………………….…………………………………… 
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Wypełnia wychowawca klasy 

 

 

 

 INFORMACJE O UCZESTNIKU  

1. Średnia ocen  z ostatniego semestru poprzedzającego zgłoszenie do projektu: 

Imię i nazwisko ucznia.................................................................................................... klasa ............................ 

średnia ocen z ostatniego semestru  ……...….............. 

2. Frekwencja na zajęciach w szkole w ostatnim półroczu poprzedzającym złożenie formularza 

udziału w projekcie: 

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

 

 

 

 

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

   (Miejscowość, data)                                                                                                               (Czytelny podpis wychowawcy klasy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka szkoły 
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Załącznik Nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – 
Profesjonalni w Budowlance” oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, co następuje: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, 
b) Minister Infrastruktury i Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 

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 ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 
zm.), przy czym dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: 
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 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), 
c) 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); 
2) w odniesieniu do zbioru 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, 
b) 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, 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
d) 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 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). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 
„Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Województwu 
Łódzkiemu, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (nazwa i adres właściwej Instytucji 
Zarządzającej), beneficjentowi realizującemu projekt – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków 
Trybunalski (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą  
w realizacji projektu.  
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

…..………………………………….........……................                     .......................................…………………………… 
                      MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik Nr 2 do Formularza zgłoszeniowego 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDOSTĘPIENIE SWOJEGO WIZERUNKU 

 

        W związku z przystąpieniem do projektu: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni  

w Budowlance” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 

realizowanego w ramach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem mojego wizerunku jest odpowiednio: 
a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, 

   b) Minister Infrastruktury i Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych” 

2) mój wizerunek będzie przetwarzany wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu: 
„Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”, ewaluacji, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020; 

3) mój wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” 
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; 

4) udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jego udostępnienia jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do zebranych danych. 

 

 

 

 

…..………………………………….........……................                     .......................................…………………………… 
                      MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………, rodzic/opiekun prawny 

ucznia/uczennicy biorącej udział w projekcie:  „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – 

Profesjonalni w Budowlance” realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020oświadczam, że średni miesięczny 

dochód w 2016 r. * z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia na 1 członka w mojej 

rodzinie wynosi : ………………………………………………….……………………. 

 

 

…..………………………………….........……................                     .......................................…………………………… 
                      MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                      CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

 

 

*
 Dochód został obliczony w oparciu o  zaświadczenia z miejsca pracy rodziców/opiekunów prawnych lub inne dokumenty 

potwierdzające średni dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia, które stanowią załącznik do 

niniejszego oświadczenia. 
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KARTA KWALIFIKACYJNA 

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna ) 

 

Na podstawie przeprowadzonego procesu rekrutacji oraz przedstawionych dokumentów 
 

Komisja Rekrutacyjna w dniu …………………………………….. 
 

przyznała kandydatce/ towi punkty w ilości ……………….………….. 
 

 kwalifikuje                            nie kwalifikuje 
 

………………………………………………………………………………………………..………….. 
                                                                            imię i nazwisko ucznia  
do udziału w projekcie: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni  

w Budowlance” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:  

 

1. Przewodniczący Komisji………………………………………………..  

2. Członek Komisji 1 ………………………………………………………..  

3. Członek Komisji 2 ………………………………………………………. 

 
 
 Realizator Projektu: 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 
w Piotrkowie Trybunalskim 

                       ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski 


