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(załącznik nr 1 do regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza”) 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
 

pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków finansowych gminy Świlcza - oś priorytetowa: IX 
Jakość edukacji i kompetencji w regionie - 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego  
 
A. Dane Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie: 

 

Imię i nazwisko:  Tel. kontaktowy:   

Adres zamieszkania  
(adres do korespondencji - należy podać  

gdy jest inny niż adres zamieszkania): 
 

 

 

Dane opiekunów prawnych/ustawowych (rodziców) - dotyczy osób niepełnoletnich  

Imię i nazwisko:  Tel. kontaktowy:   

Imię i nazwisko:  Tel. kontaktowy:   

 
B. Status Kandydata/ki 
 

Oświadczam, że jestem (należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź) 

  - uczniem/uczennicą klasy ______________ uczęszczającym/jącą do: 
 - nauczycielem/nauczycielką kształcenia ogólnego zatrudnionym/ą w: 

 
 - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej 
 - Szkoła Podstawowa w Trzcianie 
 - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach 
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach 
 - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie 

 

 
 
 

  - osobą z niepełnosprawnościami 
jeśli zaznaczono, wówczas należy wskazać dodatkowe potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie wynikające 
z posiadanej niepełnosprawności, tak aby w ramach zasady racjonalnych usprawnień dostosować planowaną 
ścieżkę wsparcia do potrzeb danej osoby - przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport 
niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej 
np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia - należy podać jakie: 
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Oświadczam, że: 
a) dobrowolnie zgłaszam swój udział do projektu pt.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach 

oświatowych gminy Świlcza”, realizowany przez Gmina Świlcza. 
b) zapoznałem/łam się z zapisami regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego  

w placówkach oświatowych gminy Świlcza”, które akceptuję i deklaruję ich przestrzeganie, 
c) zostałam/łem poinformowana/ny, że projekt pt.: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych 

gminy Świlcza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, budżetu państwa oraz środków finansowych gminy Świlcza i realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

d) po zakwalifikowaniu się do projektu zobowiązuje się do: 
o przekazania informacji dotyczących sytuacji/statusu po zakończeniu udziału w Projekcie (zgodnych z 

wytycznymi programowymi), 
o podpisania (w pierwszym dniu otrzymania wsparcia) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz o danych określających posiadany status w chwili przystąpienia do Projektu 
(stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu), 

o wypełnienia ankiet/testów przed rozpoczęciem i po zakończeniu danego wsparcia, 
o dotyczy nauczycieli: 

▪ stworzenia minimum 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK 
▪ przeprowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 minimum 4 lekcji z wykorzystaniem TIK 

e) zostałem/zostałam poinformowany/na, iż: 
o administratorem moich danych osobowych jest Gmina Wiejska Świlcza, której obsługę prowadzi Urząd 

Gminy Świlcza z siedzibą w Świlczy 168, 36-072 Świlcza, nr REGON: 690582140; NIP: 517-004-56-13, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Świlcza, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 
Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Świlcza 
168, 36-072 Świlcza; bezpośrednio pod wskazanym adresem; telefonicznie pod nr (17) 8670100 bądź przy 
pomocy poczty e- mail na adres: ug.swilcza@intertele.pl, 

o sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Świlcza z siedzibą w Świlczy 168, 
36-072 Świlcza, to: adres korespondencyjny 36-072 Świlcza 168, adres e-mail:  
iod-kontakt@swilcza.com.pl, tel.: 720-770- 931; 

o posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, 
o nie przysługuje mi prawo do ich usunięcia, jak również do ograniczenia ich przetwarzania, do cofnięcia 

zgody, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
o przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie), jeśli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO, 

o moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, 
o moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

Załączniki do formularza rekrutacyjnego: 

• dotyczy uczniów - w celu weryfikacji spełnienia statusu przynależności do danej szkoły, do formularza należy 
załączyć kserokopię legitymacji szkolnej (legitymacja musi być podbita za zgodność z oryginałem) lub 
oświadczenie dyrekcji szkoły potwierdzające status ucznia/przynależność do Szkoły objętej Projektem (w przypadku 
np. zagubienia legitymacji) 

• dotyczy nauczycieli - w celu weryfikacji spełnienia statusu potwierdzającego zatrudnienie w palcówce oświatowej, 
do formularza należy załączyć legitymację nauczycielską lub oświadczenie dyrekcji szkoły potwierdzające 
zatrudnienie w Szkole objętej Projektem (w przypadku nie posiadania legitymacji nauczyciela). 

 
 

(miejscowość i data) 
 
 
 

 
 

(czytelny podpis Kandydata/ki) 
w przypadku osoby małoletniej podpis dodatkowo musi złożyć 

jego/jej opiekun prawny/ustawowy 
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