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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt: „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance” 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 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 

                     

             Numer telefonu 

                     

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

                   

Ulica                                                                                                              nr domu                  nr lokalu 

                 -    

Miejscowość                                                                                                 kod pocztowy  

                     

              Powiat                                                                                            Województwo  

III. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (podać, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat) 

 

                     

Imię (imiona) 

                     

             Nazwisko 

1. Adres zamieszkania 

                   

Ulica                                                                                                              nr domu                  nr lokalu 

                 -    

Miejscowość kod pocztowy  

                     

           Powiat                                                                                            Województwo  

                     

             Numer telefonu 

                     

              Adres poczty elektronicznej 

IV. NAZWA SZKOŁY (właściwe proszę zaznaczyć znakiem X) 

□ Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3   

□ Technikum Kształtowania Środowiska 

Zawód: ………………………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………. 

V. STATUS UCZNIA (kryteria punktowane): 

□ Odległość zamieszkania ucznia od szkoły: 

0 – 10 km (1 pkt) 10 – 20 km (2 pkt)  powyżej 30 km. (3 pkt) 
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□ Frekwencja ucznia na zajęciach w ostatnim semestrze poprzedzającym 

udział w projekcie: 

powyżej 90% (2 pkt)   90% - 80% (1 pkt) 

□ Średnia ocen w ostatnim semestrze poprzedzającym udział w 

projekcie: 

powyżej 4,75 – 4,0 (2 pkt)  3,9 – 3,0 (1 pkt) 

□ Średni dochód z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka rodziny: 

do 674,00 zł. (2 pkt)   powyżej 674,00 zł (1 pkt) 

□Średni dochód z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka rodziny                    

(w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem                                 

o niepełnosprawności): 

do 764,00 zł (2 pkt)   powyżej 764,00 zł (1pkt) 

VI. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych. 

2. Akceptuję regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nabywając nowe 

kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance”                                                           

nr RPLD.11.03.01-10-0067/19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                      i 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, których 

treść jest mi znana. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu 

promocji projektu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 

realizacji i ewaluacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie 

zawodowe, tytuł projektu: „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w 

Budowlance” nr RPLD.11.03.01-10-0067/19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                Czytelny podpis ucznia  
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  ------------------------------------------------------ 

          czytelny podpis 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. Oświadczenie/informacja wychowawcy o uczestniku (w załączeniu). 

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o średnim dochodzie z ostatnich trzech 

miesięcy na 1 członka rodziny. 

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wg wzoru. 

 

 

 

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

 

Czytelny podpis osoby przyjmującej: ……………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego 

wypełnia wychowawca klasy  

 

…………………………………….. 

          pieczątka szkoły  

 

 

 

OŚWIADCZENIE / INFORMACJA O UCZESTNIKU 

 

1. Średnia ocen z ostatniego semestru poprzedzającego zgłoszenie do projektu 

„Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance”: 

 

 

□ 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:  

 

□ ………………………. 
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……………………………….………..     ……………………………………… 

Miejscowość, data      czytelny podpis wychowawcy klasy 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją 

przyszłość w Budowlance” nr RPLD.11.03.01-10-0067/19 zobowiązuję się, że: 

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. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości co następuje: (obowiązek informacyjny realizowany   

w związku z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, 

których dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych 

przetwarzanych w „Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 

realizację programów operacyjnych”. 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: 

a) W zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, 

przetwarzania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 – iod@lodzkie.pl 

mailto:iod@lodzkie.pl
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b) W zakresie zbioru danych osobowych i przetwarzanych w „Centralnym 

systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów 

operacyjnych” – iod@miir.gov.pl 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 

„Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość 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. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,                

o których mowa art. 6 ust.1 lit.c oraz art.9 ust.2 lit.g i h oraz i (litery h i i dotyczą 

projektów z obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) W odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane 

dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013        

z dnia 17 grudnia 2013r. 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 Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz 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 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

mailto:iod@miir.gov.pl
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c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów                     

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020. 

2) W odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w „Centralnym 

systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów 

operacyjnych”: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013        

z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  i Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 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 2003r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006r., 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 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 2014r. 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. 

5. Odbiorcą moich danych jest:  

a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa, 
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b) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudzkiego 8, 

90-051 Łódź, 

c) Beneficjent realizujący projekt - Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola 

Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski / Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3                     

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków 

Trybunalski podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji 

projektu - ……………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres w/w podmiotów). 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. 

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego `województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją 

odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach 

projektu. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowania. 

 

 

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

           Miejscowość, data          czytelny podpis uczestnika projektu     czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna oraz ucznia. 

 

 

Załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

ucznia/nnicy biorącego/ej udział w projekcje „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją 

przyszłość w Budowlance” realizowanym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

oświadczam, że średni miesięczny dochód netto (bez 500 plus) z ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających złożenie oświadczenia na 1 członka w mojej rodzinie wynosi: ………………… 

słownie: (……………………………………………………………………………………………………... ). 

 

Dochód został obliczony w oparciu o zaświadczenia z miejsca pracy rodziców/ opiekunów 

prawnych lub inne dokumenty potwierdzające średni dochód z ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających złożenie oświadczenia. 

 

 

 

 

 

……………………………..    ………………….………………………… 

        Miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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KARTA KWALIFIKACYJNA 

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

 

Na podstawie przeprowadzonego procesu rekrutacji oraz przedstawionych dokumentów 

Komisja Rekrutacyjna w dniu ………………………..………… przyznała kandydatowi/tce punkty 

w ilości …………….. . 

 

□ Kwalifikuje się 

□ Nie kwalifikuje się  

 

 

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

imię/imiona i nazwisko ucznia/nnicy 

 

 do udziału w projekcie „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość                           

w Budowlance” nr RPLD.11.03.01-10-0067/19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                    

i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

1. Przewodniczący Komisji: ………………………………….. 
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2. Członek Komisji: …………………………………………….. 

 

3. Członek Komisji: …………………….……………………….. 

 

 


