„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”

Załącznik nr 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZNIÓW/UCZENNIC NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„NOWOCZESNA SZKOŁA – PRZEPUSTKĄ DO KARIERY”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020
Podziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Beneficjent
Tytuł projektu
Nr projektu
Czas trwania projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Beskidu”
ul. Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”
RPMP.10.01.03-12-0432/16
od: 01-05-2017 do: 30-04-2019

CZĘŚD I. WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA/UCZENNICY
Lp.

I

Dane ucznia/uczennicy
1

Imię

2

Nazwisko

3

Płed

4

Wiek w chwili
przystąpienia do projektu

5

PESEL

Dane osobowe

□ Kobieta

□ Mężczyzna

□ niższe niż podstawowe (uczeo/uczennica
6

Wykształcenie

klasy podstawowej)

□ podstawowe (uczeo/uczennica klasy
gimnazjalnej)

7

Miejscowośd

8

Gmina

9

Obszar (miasto/wieś)

10 Ulica

II

Adres zamieszkania
11 Nr budynku /Nr lokalu
12 Kod pocztowy
13 Województwo
14 Powiat
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III

15 Telefon kontaktowy

Dane
kontaktowe

16 Adres e-mail

□ Tak

□ Nie

w tym:
1. Osoba bierna zawodowo

□ ucząca się
□ nie uczestnicząca w kształceniu lub
szkoleniu

□ inne
□ Tak

□ Nie

w tym:

□ zatrudniona w administracji rządowej
□ zatrudniona w administracji samorządowej
□ zatrudniona w mikro/małym/średnim
IV

Status na rynku
pracy w chwili
przystąpienia do
projektu

2. Osoba pracująca

Wykonywany zawód
Nazwa zakładu pracy
3. Osoba bezrobotna
zarejestrowana w PUP
4. Osoba bezrobotna
niezarejestrowana w PUP
5. Osoba długotrwale
bezrobotna
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
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(wybrad właściwe) przedsiębiorstwie

□ zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie
□ zatrudniona w organizacji pozarządowej
□ prowadząca działalnośd na własny rachunek
□ inne
……………………………………………… □ nie dotyczy
……………………………………………… □ nie dotyczy
□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie
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V

Status w chwili
przystąpienia do
projektu

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkao

□ Tak

□ Nie

Osoba z niepełnosprawnościami

□ Tak

□ Nie

Osoba przebywająca
w gospodarstwie domowym bez
osób pracujących

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

w tym: w gospodarstwie domowym
z dziedmi pozostającymi na
utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

□ Szkoła Podstawowa (wraz z klasami
gimnazjalnymi) w Barcicach

□ Szkoła Podstawowa w Gaboniu
□ Szkoła Podstawowa (wraz z klasami
VI

Uczeo/uczennica szkoły:

gimnazjalnymi) w Gołkowicach Górnych

□ Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
□ Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
□ Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu
□ Szkoła Podstawowa nr 2 (wraz z klasami
gimnazjalnymi) w Starym Sączu

VII

Uczeo/uczennica na rok szkolny:

□ 2018/2019

Klasy podstawowe

VIII

Uczeo/uczennica
klasy na rok
szkolny 2018/2019:
(proszę zaznaczyd
odpowiednio klasę w
której uczeo/uczennica
rozpocznie edukację od
miesiąca 09.2018)

□ I klasa podstawowa □ II klasa podstawowa □ III klasa podstawowa
□ IV klasa podstawowa □ V klasa podstawowa □ VI klasa podstawowa
□ VII klasa podstawowa □ VIII klasa podstawowa
Klasy gimnazjalne

□ III klasa gimnazjalna
Biuro Projektu
Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
tel. 18 5476680
www.bramabeskidu.pl

„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”

Załącznik nr 1
IX

Dodatkowe
kryteria
rekrutacyjne

X

Dodatkowe
kryteria
rekrutacyjne

Uczeo/uczennica pochodzi z rodziny, w której występują
problemy społeczne?
(jeżeli tak, to niezbędne jest przedstawienie dokumentu
z OPS ze wskazaniem występujących w rodzinie
problemów społecznych)
Uczeo/uczennica po raz pierwszy przystępujący/ca do
udziału w projekcie (tj. uczeo/uczennica klasy pierwszej
szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 lub
uczeo/uczennica, który/a do dnia złożenia dokumentów
rekrutacyjnych nie brał/a udziału w żadnej formie
wsparcia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła –
przepustką do kariery”)?

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

PREFEROWANE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Proszę zaznaczyd „X” przy zajęciach, w których uczeo/uczennica chciałby/chciałaby wziąd udział
Niedopuszczalny jest wybór jednocześnie dwóch form wsparcia z tego samego przedmiotu, tj. np. zaznaczenie formy
wsparcia „Zajęcia wyrównawcze z matematyki” oraz zaznaczenie formy wsparcia „Zajęcia rozwijające z matematyki”

I. Zajęcia wyrównawcze
A.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

B.

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych (nie
dot. kl. I-III)

□
□

II. Zajęcia rozwijające kompetencje
Można zaznaczyd więcej niż jeden rodzaj zajęd rozwijających z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może wziąd udział w więcej niż jednej formie wsparcia
pod warunkiem, że nie zostały obsadzone miejsca przez kandydatów, którzy nie uczestniczą w żadnej formie wsparcia. Dodatkowo uczniowie
zgłoszeni tylko na jedną formę wsparcia w ramach zajęd rozwijających mają pierwszeostwo do zakwalifikowania się na listę podstawową w
stosunku do uczniów zapisanych na więcej niż jedną formę wsparcia w ramach zajęd rozwijających.

A.

Zajęcia rozwijające z matematyki

B.

Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych (nie dot.
kl. I-III)

□
□

III. Zajęcia z nauki programowania
Można zaznaczyd więcej niż jeden rodzaj zajęd rozwijających z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może wziąd udział w więcej niż jednej formie wsparcia
pod warunkiem, że nie zostały obsadzone miejsca przez kandydatów, którzy nie uczestniczą w żadnej formie wsparcia. Dodatkowo uczniowie
zgłoszeni tylko na jedną formę wsparcia w ramach zajęd rozwijających mają pierwszeostwo do zakwalifikowania się na listę podstawową w
stosunku do uczniów zapisanych na więcej niż jedną formę wsparcia w ramach zajęd rozwijających.

A.

□

Zajęcia z programowania i robotyki

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO DZIECKO DO PROJEKTU
Nazwisko

Imię

Adres (ulica, nr domu,
nr lokalu, kod pocztowy,
miejscowośd)
Nr telefonu

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji, rekrutacji i
sprawozdawczości projektu – proszę wpisad „TAK”

……………………………..

……………………………………………………………………………..

(miejscowośd, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy)
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. jestem rodzicem/ opiekunem prawnym ……………………………………………………………………………………………………………….
(wpisad nazwisko i imię ucznia/uczennicy)
i wyrażam zgodę na jego/jej udział w projekcie Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery, realizowanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie
10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,
2. znam kryteria kwalifikacyjne do projektu, zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic
w w/w projekcie i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
3. zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko/podopieczny systematycznie uczestniczyło w zajęciach,
a w przypadku nieobecności na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyd pisemne usprawiedliwienie,
4. w przypadku zakwalifikowania się mojego dziecka/podopiecznego do projektu, zobowiązuję się do podpisywania
wymaganych dokumentów związanych z jego uczestnictwem w projekcie,
5. przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem mojego dziecka/podopiecznego
do projektu,
6. wraz z moim dzieckiem/podopiecznym zostaliśmy poinformowani, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014 – 2020,
7. wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego przez realizatora w/w projektu, tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama
Beskidu” do celów projektu (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych - Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
8. moje dziecko/podopieczny nie jest objęte tym samym rodzajem wsparcia w ramach innych projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
9. wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i powierzanie danych osobowych moich oraz mojego
dziecka/podopiecznego, w tym danych osobowych szczególnych kategorii o których mowa w art. 9 rozporządzenia
ogólnego, zbieranych w związku z koniecznością ich wprowadzenia do SL2014 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Brama Beskidu” z siedzibą w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz, a także inne podmioty zaangażowane w
realizację w/w projektu zgodnie art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów
rekrutacji i realizacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Brama Beskidu” z obowiązków sprawozdawczych wobec Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z
siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020.
10. zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści w/w danych osobowych oraz o prawie do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu
oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pełniącego funkcję
Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020,
11. zostałem poinformowany, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym wprowadzane są do aplikacji głównej
centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i
instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz określenie efektywności realizowanych zadao w procesie
badao ewaluacyjnych.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikających z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym
„Formularzu rekrutacyjnym” są zgodne z prawdą.

……………………………..

……………………………………………………………………………..

(miejscowośd, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia/uczennicy)

Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty
Data wpływu ………………

Godzina ……………..
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Czytelny podpis ………..…………………

