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Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Projektu  
pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
 

pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego  

w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 

10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

dla Uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 
 

L.p. I. DANE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1 Imię / Imiona:  

2 Nazwisko:  

3 Data i miejsce urodzenia:  

4 PESEL:  

5 Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu: 

 

6 Klasa:  

7 Kierunek kształcenia:  

8 Płeć: K  M  

9 
Telefon komórkowy (rodzica 

lub pełnoletniego ucznia):  

10 Telefon stacjonarny:  

11 Adres e-mail  

ADRES ZAMELDOWANIA: 

12 Miejscowość:   

13 Kod pocztowy:  

14 Powiat / Województwo    

15 Ulica:  

16 Nr domu: / Nr lokalu:   

17 Obszar: Miejski:  Wiejski:  
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ADRES ZAMIESZKANIA (jeżeli inny niż zameldowania) 

18 Miejscowość:   

19 Kod pocztowy:  

20 Powiat / Województwo   

21 Ulica:  

22 Nr domu: / Nr lokalu:   

23 Obszar: Miejski:  Wiejski:  

II. DANE DODATKOWE  

1 

Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej:  TAK   NIE  

Odmawiam podania informacji z przyczyn:  

2 

Posiadanie statusu imigranta: TAK  NIE  

Odmawiam podania informacji z przyczyn:  

3 

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej / 
osoba obcego pochodzenia 

TAK  NIE  

Odmawiam podania informacji z przyczyn:  

4 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem  
z dostępu do mieszkań: TAK  

NIE 
 

5 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej. TAK  
NIE 

 

6 Odmawiam podania informacji z przyczyn:  
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III. WYBÓR FORMY WSPARCIA* 

1 

Staż zawodowy 2 miesięczny w 2019 r. 

 
Zajęcia specjalistyczne (grupowe i indywidualne) 
„Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich” 

2 

Staż zawodowy 3 miesięczny w 2019 r. 

 
Zajęcia specjalistyczne (grupowe i indywidualne) 
„Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich” 

3 

Praktyki zawodowe 2 miesięczne w 2019 r. 

 
Zajęcia specjalistyczne (grupowe i indywidualne) 
„Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich” 

4 

Praktyki zawodowe 3 miesięczne w 2019 r. 

 
Zajęcia specjalistyczne (grupowe i indywidualne) 
„Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich” 

 
 
 
 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego: ................................................................................. 

 

Czytelny podpis ucznia: .................................................................. 

 

Miejscowość, data: ........................................................................ 
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IV.  OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH –  
(wypełnia wychowawca klasy) 

 
 

 
Ilość 

punktów 

Zamieszkiwanie na obszarze wiejskim: 5 pkt.  

Ocena z zachowania 
na zakończenie roku 

/ semestru: 

wzorowa 15 pkt. 

 

bardzo dobra  10 pkt. 

dobra  7 pkt. 

dostateczna 5 pkt. 

poprawna  1 pkt. 

Średnia ocen na 
zakończenie roku / 

semestru: 

3 – 3,99  1 pkt. 

 4 – 4,99  10 pkt. 

Powyżej 5  15 pkt. 

SUMA PUNKTÓW  

 
 
 
 
 
 

.................................................. 
Podpis Wychowawcy 

 
 
 
 

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

Podpis Dyrektora Szkoły 
 
 
 
Płock, data: ............................. 
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Załącznik Nr 2 
Oświadczenie uczestnika Projektu – nr 1 

 

Ja, ................................................................ niżej podpisany/a oświadczam, że: 

                    (imię i nazwisko ucznia / dziecka) 

1) Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie pn.: „Rozwój potencjału 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” 
zawartymi w Regulaminie rekrutacji i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do 
uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji w 
Projekcie.   

2) Deklaruję chęć przystąpienia do Projektu. 
3) Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet 
X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

4) Jestem świadomy/a, że jako Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jestem do: 
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć 

usprawiedliwia: pisemne usprawiedliwienie rodziców/opiekunów prawnych 
wyjaśniające przyczynę nieobecności ucznia lub  zwolnienie lekarskie. 

b) wypełniania / podpisywania wymaganych dokumentów związanych z realizacją 
Projektu, w tym m.in. list obecności, testów wiedzy, ankiet – w zależności od rodzaju 
i formy wsparcia. 

c) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie,  
w tym z nabywaniem kompetencji – podmiotom uprawnionym do kontroli  
i ewaluacji projektu, m.in. Beneficjentowi. 

5) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, nazwiska, głosu w 
dowolnym formacie i we wszystkich mediach do celów związanych z informacją  
i promocją ww. Projektu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane 
podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

6) Zostałem/am poinformowany/a, że podpisanie oświadczenia z pkt. 5 jest 
dobrowolne, jednocześnie, jego brak uniemożliwia mi wzięcie udziału Projekcie. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
Miejscowość ........................., dn. …………………                                                 ..........................................                      

           czytelny podpis ucznia 

 

 

Miejscowość ........................., dn. …………………                                               ........................................... 
           czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego* 

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane 

przez jej prawnego opiekuna.  
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Załącznik Nr 3 
Oświadczenie uczestnika Projektu – nr 2 

 
 W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: „Rozwój potencjału kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, 

przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi 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 (dz. Urz. UE L 

119 04.05.2016, str. 1) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

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 uchylające 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.); 

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. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

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 uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 
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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. ustanawiające 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; 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój 
potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w 
Płocku” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020; 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, 

Beneficjentowi realizującemu projekt  - Gminie - Miastu Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Moje 

dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji; 

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

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

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

elektronicznej: iod@mazovia.pl. 

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

Danych Osobowych. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

usunięcia. 

 

 

 

 

…..………………………………………  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

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

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
 

 
 

                                                             
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 


