
 

 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (uczestnika projektu - UP) 

do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

nr  RPLD.11.03.01-10-0060/19 tytuł: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie 

Piotrkowskim. 

 
Część A – wypełnia uczeń (UP)  

 

Dane podstawowe kandydata/tki (UP) 

Imię  

Nazwisko  

Płeć  

PESEL  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, 

miasto) 
 

Telefon kontaktowy  

E-mail (szkolny)  

Tryb kształcenia zawodowego technikum 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów zawód: 

Klasa  

Kursy kompetencji rynkowych 
*)

 proszę zaznaczyć trzy kursy: preferencja:  

pierwsza lub druga; a prawo jazdy, jako kurs trzeci 

 

 

 

 

Grafika komputerowa ……………….…..…………..+ staż zawodowy
* 

Tworzenie stron internetowych….....…..……..+ staż zawodowy
* 

Druk „3d” ………………………………………..……..…..+ staż zawodowy
* 

Nowoczesne trendy w żywieniu……..…....…...+ staż zawodowy
* 

Programy  biurowe i obsługa biura….…………..+ staż zawodowy
*
 

Prawo jazdy kat. ”B” ……………………………………………..……………… 

 

 

 

Deklaruję udział w kwalifikacji do projektu, a po zakwalifikowaniu  udział w projekcie pt. 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim oraz zobowiązuję się 
do przestrzegania zasad określonych w regulaminie rekrutacji w/w projektu. 
 

 

 

……………..….……………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w Projekcie.     

                            

 

       ….…………....……….……………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 



 

 
  

Część B – wypełnia wychowawca 

 

 

…………………………………. 
             /nazwisko i imię/ 

Kryterium 
Uzyskana liczba 

punktów/max 

liczba punktów 
 

wzorowa - 5 pkt. 

bdb – 4 pkt. 

db – 3 pkt. 

popr. -1 pkt. 

Ocena z zachowania 

za ostatni semestr …… / 5 pkt. 

 

>5 - 5 pkt. 

4,99 - 4,00 - 4 pkt. 

3,99 – 3,50 - 3 pkt. 

3,49 – 3,00 – 2 pkt. 

< 3,0 – 0 pkt. 

Średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych z ostatniego 

semestru …… / 5 pkt. 

 

>5 - 5 pkt. 

4,99 - 4,00 - 4 pkt. 

3,99 – 3,50 - 3 pkt. 

3,49 – 3,00 – 2 pkt. 

< 3,0 – 0 pkt. 

Średnia ocen z przedmiotów 

ogólnych z ostatniego semestru …… / 5 pkt. 

 

olimpiady, konkursy, zawody sportowe, samorząd szkolny, 

wolontariat, udział w apelach inne 

 

1 aktywność – 1 pkt. 

2 aktywności – 2 pkt. 

3 aktywności – 3 pkt. 

4 aktywności i więcej - 4 pkt. 

Dodatkowe aktywności: w życiu 

szkoły; sportowe; artystyczne; 

społeczne …… / 4 pkt. 

 

niepełnosprawność, niskie dochody, zamieszkanie na terenie 

wiejskim, udokumentowane trudności edukacyjne  

 

1 kryterium - 2 pkt. 

2 kryteria - 4 pkt. 

3 kryteria i więcej - 6 pkt. 

Mniejsze szanse 

(ocena sytuacji życiowej) …… / 6 pkt. 

 

 
 

 

 

2 pkt 

Kierunki kształcenia 

zawodowego z nadreprezentacją 
mężczyzn/kobiet …../2 pkt. 

  

Suma: /max 27 pkt./…………………… 

 

 

……………………………………………………………..………. 

/data i podpis wychowawcy/ 

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

Wypełnia  Komisja  Rekrutacyjna 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

Zakwalifikowany/niezakwalifikowany  do udziału w Projekcie. 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:          .………………………………… 

.….……………………………… 

.…….…………………………… 

………………………………….. 



 

 
  

 

  OŚWIADCZENIE dla kandydata na uczestnika Projektu 
 

W związku z przestąpieniem do Projektu pn. ,,Wysoka jakość kształcenia w Powiecie 

Piotrkowskim'' przyjmuję do wiadomości co następuje: 

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 
 

a) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru danych osobowych i kategorii osób, 

których 

    dane dotyczą, przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

    Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru danych osobowych   

    przetwarzanych w ,, Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację 

    programów operacyjnych''. 

 

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

poczty 

    elektronicznej: 

 

a) w zakresie danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą, przetwarzanych w 

ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

iod@lodzkie.pl 

 

b) w zakresie zbioru danych osobowych przetwarzanych w ,,Centralnym systemie 

    teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych” - iod@miir.gov.pl 

 

lub adres poczty ......................................(gdy ma to zastosowanie – należy podać dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).                                                                                                                                                                                       

 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu ,,Wysoka jakość 

    kształcenia w Powiecie Piotrkowskim'' w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

    im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności 



 

 
  

    wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

    Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i h oraz i (litery h i i dotyczą projektów z 

obszaru zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru danych osobowych i kategorii osób, których dane dotyczą,      

 przetwarzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego  na lata 2014-2020: 

a) 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, 

b) 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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

    finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

2) w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w ,, Centralnym systemie 

     teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych’’: 

a) 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, 

b) rozporządzenie 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, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności    

finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

d) 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. 

 

5. Odbiorcą moich danych jest: 

a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90 -051 Łódź, 

c) Beneficjent realizujący Projekt – Powiat Piotrkowski, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków 

    Trybunalski (nazwa i adres Beneficjenta), 

d) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu - ………(nazwa i 

adres ww. podmiotów). 

 

6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 

na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą 

zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, 

Instytucji Zarządzającej, oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu 



 

 
  

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

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

   Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

   Dokumentacji a w sytuacji niezakwalifikowania się do uczestnictwa w projekcie do czasu 

   zakończenia rekrutacji do projektu. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia        

przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

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

Ochrony 

     Danych Osobowych. 

11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, konsekwencją odmowy 

      podania danych jest brak możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu. 

12. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

      profilowania. 

 

 

 

…………………………….         ………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
⃰  
 

______________________________ 

⃰    W przypadku deklaracji uczestnika osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
 

 

 

 


