Zał. 1 do Regulaminu
…………………………………………………………
(rodzic/opiekun)

…………………………………………………………
(uczeń/uczennica)

.………………………………………………………..
(PESEL ucznia)

…………………………………………………….…..
(adres miejsca zamieszkania)

………………………………………………………...
(telefon rodzica, adres mailowy-jeśli posiada)

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ojca Michała Tomaszka w Pieńsku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wnoszę o przyjęcie mojego dziecka ………………..……………………………. (Imię i nazwisko)
uczęszczającego do klasy ……………………. Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku na zajęcia:
.................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
(Proszę wybrać jedne zajęcia z listy poniżej)

Lista zajęć do wyboru:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe: (Aby uczeń
mógł uczestniczyć w zajęciach niezbędne jest posiadanie ocen: dostateczny,
dopuszczający lub niedostateczny z poniższych przedmiotów na koniec roku szkolnego
2017/2018): język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia, geografia,
fizyka.
2. Zajęcia rozwijające dla uczniów. (Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach niezbędne
jest posiadanie ocen: dobry, bardzo dobry lub celujący z poniższych przedmiotów na
koniec roku szkolnego 2017/2018): język angielski, język niemiecki, matematyka,
przyroda (klasy I-III), biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka (bez nauki
programowania).
3. Zajęcia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi: zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjno- rozwojowe, terapia
pedagogiczna.

4. Zajęcia wspierające rozwój

kompetencji kluczowych i społecznych przy

wykorzystaniu TIK, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowanie zespołów- zajęcia psychoedukacyjne- szkolenia b-learning z dostępem do
mobilnej platformy;
Młody kreator- zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia- warsztaty w formie b-learning
Praca z wyobraźnią i wizualizacją- zabawy psychoedukacyjne
Warsztat CYM- praca z obrazem, rysunkiem i symbolem- warsztat w formie b-learning
IROBOT- zajęcia z robotyki i informatyki- w formie b-learning
KURS ICT- obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki.
Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
Młody inżynier- szkolenie w formie b-learning
Trening zapobiegania agresji- w formie b-learning
Doradztwo zawodowe- badanie IPD

Czy Pani/a dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne nie związane z niepełnosprawnościami:
TAK □

……………….……………………………………………………………………………………
(Proszę wpisać jakie specjalne potrzeby edukacyjne ma Pani/a dziecko)

NIE □
Czy Pani/a dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne związane z niepełnosprawnościami:
TAK □ ……………….……………………………………………………………………………………
(Proszę wpisać jakie specjalne potrzeby edukacyjne ma Pani/a dziecko)

NIE □

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………….
(Imię i nazwisko)

w Projekcie

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam że mój dochód netto za ubiegły miesiąc w przeliczeniu na członka
rodziny wyniósł……………………………………..PLN /za jednego członka rodziny.
2. Oświadczam iż w w przypadku niedostania się na listę podstawową uczestnictwa w projekcie,
wyrażam/nie wyrażam*

zgodę na umieszczenie mojego dziecka na liście rezerwowej.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji uczniów i uczennic
- Uczestników Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w
Pieńsku”nr RPDS.10.02.01-02-0039/18, akceptuję jego postanowienia i oświadczam, że mój
syn/moja córka* spełnia kryteria uprawniające do udziału w projekcie.
4.

Zostałem/m poinformowany/a, że mój syn/moja córka*

uczestniczy w projekcie

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
5.

Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka (ucznia/uczennicy) do projektu „Rozwój

kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”nr RPDS.10.02.01
-IZ.00-02-298/18.
6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wypełnienie kwestionariusza nie gwarantuje
udziału mojego dziecka (ucznia/uczennicy) w tym projekcie.
7. Oświadczam, że ewentualny udział mojego dziecka (ucznia/uczennicy) w tym projekcie jest
dobrowolny.
8. Oświadczam, że zapoznałem się i podpisałem/am klauzule informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych, stanowiącą zał. 1 do niniejszego formularza.

................................. (miejscowość i data)
Podpisy rodzica/opiekuna : .................................................................
Załączniki:
1.Klauzula informacyjna RODO.
Kserokopia legitymacji szkolnej
2. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)- jeśli dotyczy
3. Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej- jeśli dotyczy
4. Orzeczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (kserokopia)- jeśli dotyczy

Data przyjęcia formularza zgłoszeniowego ………………………………………...…
Podpis osoby przyjmującej ……………………………………………

O B J A Ś N I E N I A
A. Na każde zajęcia proszę wypełnić osobny formularz (na jednym formularzu należy zgłosić
udział tylko w jednych zajęciach).
B. Proszę wypełniać drukowanymi literami.
C. Skrót b-learning (blended learning) oznacza mieszaną metodę kształcenia, łączącą
tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi
zdalnie za pomocą komputera.
D. Przykładowe specjalne potrzeby edukacyjne: osoby z niepełnosprawnościami (wzrokowe,
słuchowe, umysłowe, ruchowe), zaburzenia zachowania i emocji, specyficzne trudności w
uczeniu się, całościowe sprzężone zaburzenia rozwojowe, -np. autyzm, wybitne uzdolnienia,
choroby przewlekłe, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania itp.
C. Kryterium dochodowe: w przypadku dochodu w rodzinie nie przekraczającego 514,00
zł/członka rodziny, uczeń otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji.

Zał. 1 do Formularza zgłoszeniowego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w
związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Rozwój kompetencji
kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”, w projekcie nr
RPDS.10.02.01-02-0039/18 przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:
1. w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 20142020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail
inspektor@umwd.pl;
2. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
e-mail iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach
archiwalnych oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
5) w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 20142020”:
1. 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.),
2. 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, z
późn. zm.),
3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
z późn. zm.)
6) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
1. 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,
2. 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,
3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.),
4. 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).
7) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Gmina Pieńsk

(Beneficjent), Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (Partner) oraz podmioty, które
na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na
zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
9) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby
rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia
archiwizowania dokumentacji;
10) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają
Administratorzy;
11) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
12) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
13) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

…………………………………………………
Miejscowość, dnia

…………………………………
podpis Rodzica/opiekuna prawnego

