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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich” współfinansowanego w ramach 

Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (nr projektu RPO.03.01.02-20-0133/15). 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć   kobieta  mężczyzna 

Adres zamieszkania (dane kontaktowe) 

Województwo  PODLASKIE 

Powiat   

Gmina  

Miejscowość   

Kod pocztowy  

Ulica   

Numer domu / lokalu  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  

PESEL            

Wiek w chwili przystąpienia  do 

projektu (wpisać) 
 

Klasa   

 

Oświadczam, że: 

− zostałem(am) poinformowany(a) o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej (Europejski 

Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014 – 2020; 

− znane są mi warunki bezpłatnego uczestnictwa w Projekcie; 

− nie będę zgłaszał(a) żądań i roszczeń do jakichkolwiek innych świadczeń na moją rzecz; 

− wypełnię niezbędne formularze i ankiety związane z uczestnictwem w Projekcie; 

− będę czynnym, punktualnym i zdyscyplinowanym uczestnikiem Projektu; 

− zobowiązuję się dostarczyć wszelkie niezbędne zaświadczenia; 

− wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów (zdjęcia, filmy) – przez Stowarzyszanie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Białostockiej  – w całości i we fragmentach – wykonanych podczas realizacji zajęć 

w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich”; 

− wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku na potrzeby promocji projektu; 

− zapoznałem(am) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się zastosować 

do wszystkich jego postanowień. 

 

 

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

              Miejscowość, data             /czytelny podpis uczestnika projektu / 

 

 

…………………………………… 

        / czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna/* 

 

* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez daną osobę, jak również przez jej  

prawnego opiekuna 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół 

Katolickich”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014 – 2020 (dalej: RPOWP 2014-2020) przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

a. administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

b. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i  iod@wrotapodlasia.pl); 

 

c. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) 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 

(RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym 

(art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

d. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, 

kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz 

zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

e. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej 

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, beneficjentowi 

realizującemu projekt - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 3, 

15-087 Białystok oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Zespół 

Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Kościelna 3, 15-087 Białystok. Moje dane osobowe 

mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej 

RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

f. podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, 

niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

g. kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz 

podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, 

Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty 

wykonujące zadania w zakresie archiwizacji; 

h. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz 

z przepisów prawa dot. archiwizacji; 

i. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

j. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 

że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

k. moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@wrotapodlasia.pl


 
__________________________________________________________________________________ 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich”  

współfinansowany w ramach Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014 – 2020. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 3, 15-087 Białystok 

St
ro

n
a3

 

l. po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020


. 

 

 

 

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

   /Miejscowość, data/                         /czytelny podpis uczestnika projektu /                         / czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /* 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 Jestem świadomy/świadoma, że koszt (mojego) uczestnictwa (mojego dziecka) w projekcie pokrywany 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa (mojego 

dziecka) w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących 

rezultatów projektu. Jestem świadomy/świadoma, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności przekażę osobie prowadzącej zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji 

projektu. Zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko 

spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku  

z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu,  

z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

 

 

 

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

           /Miejscowość i data/     /czytelny podpis uczestnika projektu*/           /czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna/ 

 
* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez daną osobę, jak również przez jej  

prawnego opiekuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Dotyczy uczestnika projektu. 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich”  

współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020  

(nr projektu RPO.03.01.02-20-0133/15). 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………............................. 

deklaruję uczestnictwo w projekcie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół 

Katolickich” realizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – Zespół 

Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz oświadczam, iż spełniam wymogi 

kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ: 

a) jestem osobą zamieszkałą na terenie Województwa Podlaskiego; 

b) jestem uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Białymstoku. 

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (poniżej zaznaczyć znakiem X odpowiedni moduł): 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Katolickiej Szkole Podstawowej: 

 Matematyka – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. IV i V; 

 Język angielski – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. IV i V; 

 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Katolickim Gimnazjum:   

 Matematyka – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. III oraz kl. VI i VIII 

KSP; 

 Język angielski – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. III; 

 Chemia – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. III; 

 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Katolickim LO: 

 Matematyka – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. I; 

 Język angielski – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. II - III; 

 Fizyka – w pierwszej kolejności dla uczniów ze słabymi wynikami z kl. I i III KG. 

 

4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Katolickiej Szkole Podstawowej – w pierwszej kolejności 

dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce: 

 Matematyka – dla uczniów z klas IV i V; 

 Język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English – dla uczniów z klas VI-VIII; 

 Programowanie Scratch - dla uczniów z klas I -V. 

 

5. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Katolickim Gimnazjum – w pierwszej kolejności 

dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce: 

 Matematyka – dla uczniów z klas III oraz kl. VII - VIII KSP; 

 Język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE – UWAGA!!! – zajęcia 

są przeznaczone również dla uczniów Katolickiego LO 

 Język angielski w Gimnazjum – dla uczniów z klas III oraz kl. VII - VIII KSP; 

 Zajęcia biologiczno-ekologiczne – dla uczniów z klas III oraz kl. VII-VIII KSP; 

 Klub Młodego Chemika – dla uczniów z klas III; 

 Zajęcia z geografii – dla uczniów z klas III oraz kl. VII-VIII KSP; 

 Programowanie Scratch – dla uczniów z klas III oraz kl. VI - VIII KSP. 
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6. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Katolickim LO – w pierwszej kolejności dla uczniów 

z najlepszymi wynikami w nauce oraz uczniów, którzy wybrali poszczególne przedmioty na poziomie 

rozszerzonym: 

 Matematyka dla klas III 

 Matematyka dla klas II 

 Język angielski – dla uczniów z klas II - III; 

 Biologia – dla uczniów z klas II - III; 

 Chemia – dla uczniów z klas I - III; 

 

7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Katolickim Gimnazjum – w pierwszej kolejności dla wszystkich 

uczniów klas III: 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe – zajęcia w grupie oraz indywidualne w zakresie kariery edukacyjnej 

i zawodowej. 

 

8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Katolickim LO – w pierwszej kolejności dla wszystkich uczniów 

klas III: 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe – zajęcia w grupie oraz indywidualne w zakresie kariery edukacyjnej 

i zawodowej. 

 

9. Zajęcia z przedsiębiorczości i kreatywności – dla uczniów Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego LO: 

 Zajęcia z przedsiębiorczości - dla uczniów klas VII - VIII KSP, III KG i uczniów klas III KLO; 

 Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności w pracy zespołowej – dla uczniów VI - VIII KSP, 

III KG i III KLO; 

 Efektywne techniki uczenia się - dla uczniów IV - VIII KSP. 

 

10. Koła naukowe: 

 Robotyka – zajęcia dla wszystkich uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum 

 

Oświadczam również, że: 

a) zostałem(am) poinformowany(na), że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; 

b) zapoznałem(am) się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień; 

c) wypełnię niezbędne formularze i ankiety związane z uczestnictwem w Projekcie; 

d) będę czynnym, punktualnym i zdyscyplinowanym uczestnikiem Projektu; 

e) zobowiązuję się dostarczyć wszelkie niezbędne zaświadczenia. 

 

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

/czytelny podpis uczestnika projektu /      / czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna/* 

 

 
* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez daną osobę, jak również przez jej  

prawnego opiekuna 

 

DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU 

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich” 

 

 Zakwalifikowano do uczestnictwa w zajęciach 

 Nie zakwalifikowano do uczestnictwa w zajęciach 

 

Białystok, dnia  …………..                                                   ...………………………………. 
podpisy osób odpowiedzialnych 


