Załącznik nr 1 do
Regulaminu rekrutacji
uczestników Projektu nr
RPMP.10.01.03-12-0357/19

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Wiem i potrafię”
dla uczennic/uczniów Szkoły Podstawowej

………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

Płeć dziecka:
Kobieta
Mężczyzna

Dane Wnioskodawcy – dziecka
Nazwisko:
Imię/imiona:
Nr PESEL:

Data urodzenia:

Uczeń/uczennica klasy …………… Szkoły Podstawowej ………………………………..
Adres zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Kod pocztowy/poczta:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Nr telefonu stacjonarnego:

Nr telefonu komórkowego:

Adres e-mail:

Osoba z niepełnosprawnościami

Tak

Nie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ja, niżej podpisany(a),
….........................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie – rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem mojego dziecka
…………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka)

w zajęciach dodatkowych (możliwy jest wybór więcej niż 1 zajęć)
Laboratorium wiedzy i doświadczeń
Koduję i programuję
Wsparcie na starcie – zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W zajęciach dodatkowych: Laboratorium wiedzy i doświadczeń oraz Koduję i programuję mogą brać
udział uczniowie, którzy osiągnęli z wskazanych przedmiotów ostatnie końcowo-roczne oceny na
określonym poziomie. Przy czym, kryterium oceny nie dotyczy uczniów klas I-IV, w przypadku
których konieczna będzie opinia wychowawcy określająca zasadność objęcia wsparciem.
Ponadto, warunkiem udziału w Projekcie jest nieuczestniczenie poza szkołą w podobnych zajęciach
lub zmierzających do tego samego celu/korzyści dla uczestnika Projektu, realizowanego w ramach
RPOWM.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania ich przez Urząd Gminy Poronin
oraz Szkołę Podstawową………………… w celach rekrutacji do Projektu „Wiem i potrafię”.
Został(em)/-am poinformowan(y)/-a o prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich
poprawiania.

dn. ................................... …………………………………………………………………….
podpis matki lub opiekunki prawnej
…………………………………………………………………….

podpis ojca lub opiekuna prawnego

…………………………………………………
podpis ucznia
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