Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK REKRUTACYJNY
Tytuł Projektu

SZKOŁA W DZIAŁANIU

Nr Projektu

WND-RPSL.11.01.04-24-007G/18-002

Oś priorytetowa
Działanie

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie
Lider Projektu

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs
Powiat Tarnogórski

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”.

Imię

I

Dane
osobowe

Nazwisko
Klasa
PESEL

II

Status
kandydata

Jest osobą pełnoletnią
Płeć
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu

III

Adres
zamieszkania

Miejscowość
Kod pocztowy, Poczta
Gmina
Powiat
Województwo

 Tak
 Kobieta

Nie
Mężczyzna

 wieś

Wieś/ miasto
IV

Dane
kontaktowe
Kandydata

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Nazwa
kryterium

V

Kryteria
rekrutacyjne

miasto

Typ I projektu

wynik egzaminu
gimnazjalnego z
matematyki
wynik egzaminu
gimnazjalnego z
języka
angielskiego
ocena na
świadectwie
gimnazjalnym z
matematyki
ocena na
świadectwie
gimnazjalnym z
języka
angielskiego
ocena na
świadectwie
klasy pierwszej z
matematyki
ocena na
świadectwie
klasy pierwszej z
języka
angielskiego
wynik testu
barier
Miejsce
zamieszkania
wieś/ miasto
płeć

Suma
punktów

Pole
uzupełnia
kandydat

---------------------

Liczba
punktów
przyznanych
przez komisje
rekrutacyjną

 Tak

Nie

 Tak

Nie

Matematyka

VI

Wybór zajęć
projektowych
Język angielski

OŚWIADCZENIE KANDYDATA:
1. Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem
faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu
o wszelkich zmianach ww. danych.
2. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Szkoła w działaniu”,
akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby
rekrutacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Szkoła w działaniu”
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

miejscowość i data

podpis Kandydata

czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego*

*

wymagany w przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 2016: L.119/1), dalej zwane RODO informuję,
iż:
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28 jest Dyrektor Szkoły
email: sekretariat@sempa.pl nr telefonu: (32) 285-28-45,
2. Inspektor Ochrony Danych
W I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach został powołany inspektor
ochrony danych email: : korzuch@infoic.pl
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obsługi projektu pn. ” Szkoła w działaniu”. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
4. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe będą udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach
prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.
7. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Wymóg podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania jako uczestnika
projektu pn.: Szkoła w Działaniu.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość i data

Czytelny podpis

Test stwierdzający rodzaj bariery utrudniającej osiąganie lepszych efektów nauki.
(prosimy o wiarygodne odpowiedzi oraz zaznaczanie krzyżykiem jedną wybraną odpowiedź)

1. Sytuację materialną Twojej rodziny uważasz za:
a. bardzo dobrą
b. dobrą
c. niewystarczającą
2. Czas jaki w ciągu dnia zajmuje Tobie dojazd do szkoły i powrót do domu określiłbyś
jako :
a. 30 min
b. 60 min
c. powyżej 60 min
3. Czy w twoim miejscu zamieszkania organizowane są dodatkowe zajęcia poszerzające
wiedzę szkolną?
a. Tak
b. Nie
4. Czy masz możliwość korzystania z dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę szkolną
w Twoim miejscu zamieszkania?
a. Tak
b. Nie
5. Jeżeli w Twoim miejscu zamieszkania organizowane są dodatkowe zajęcia
poszerzające wiedze szkolną, to uczestniczenie w nich ogranicza Tobie:
a. Sytuacja materialna
b. Pora organizowania tych zajęć
c. Rodzaj proponowanych zajęć

Dziękujemy!

Wypełnia komisja rekrutacyjna
Suma punktów:
……………………………………………………
Podpis osoby sprawdzającej

