
 

 

1 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

Karta zgłoszenia Ucznia 

 

do przedsięwzięcia pn. „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków- mobilność uczniów 

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji” 

realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Nabór 2020 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

CZĘŚĆ A.  

DANE UCZNIA  

(wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego) 

 

Imię  

Nazwisko  

Płeć    

Obywatelstwo  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)  

PESEL  

Adres zamieszkania (ulica, numer,   

kod pocztowy, miasto) 

 

Telefon kontaktowy ucznia  

Adres e-mail ucznia   

Klasa/imię i nazwisko wychowawcy  

Dodatkowe informacje  

(należy wpisać wszystkie istotne 

informacje dot. ucznia, np. choroby, 

stale przyjmowane leki, nietolerancje 

pokarmowe, orzeczenie 
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o niepełnosprawności itp.; jeśli brak 

należy wpisać „nd.”) 

 

CZĘŚĆ B.  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA  

(wypełnia rodzic/opiekun prawny)  

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki 

prawnej*: 

 

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli 

jest inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

prawnego*: 

 

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli 

jest inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

 

CZĘŚĆ C.  

MERYTORYCZNE KRYTERIA OCENY KANDYDATA  

(wypełnia uczeń) 

 

Kryterium A : Średnia ocen na koniec 

roku szkolnego 2020/2021 

 

 

Kryterium B : Ocena z zachowania na 

koniec roku szkolnego 2020/2021 

 Kryterium B:  Ocena           

z zachowania w roku 

szkolnym 2019/2020 
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Kryterium C: Ocena z języka 

angielskiego na koniec roku 

szkolnego 2020/2021 

 Kryterium C : Ocena                   

z języka angielskiego                 

w roku szkolnym 

2019/2020 

 

Kryterium D: Reprezentowanie  

szkoły w ciągu ostatnich trzech lat 

nauki: olimpiaday,konkursy,  

zawody sportowe , działania  

o charakterze artystycznym ,  

projekty i programy językowe i/lub 

IT, inne formy działalności) 

( należy podać tytuł / nazwę, wynik 

oraz rok zdarzenia) 

 

Kryterium E: Kryterium 

zmniejszonych szans edukacyjnych  

(niepełna rodzina/ rodzina 

wielodzietna ; trudna sytuacja 

materialna ; niepełnosprawność ; 

specjalne potrzeby edukacyjne ; 

zamieszkanie w obszarze 

wiejskim inne sytuacje mające wpływ 

na wykluczenie społeczne (p. 

Regulamin Rekrutacji) 

(należy wymienić wszystkie 

występujące)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium F : Portfolio Kandydata  

(należy przesłać na adres mailowy 

podany w Regulaminie Rekrutacji) 
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CZĘŚĆ D.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA  

 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie  

danych osobowych mojej córki/mojego syna/dziecka pozostającego pod moją opieką* 

zawartych w „Karcie zgłoszenia Ucznia” dla celów rekrutacji w  ramach przedsięwzięcia pn. 

„Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków- mobilność uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji” realizowanego w PO WER, 

projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  finansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Wyrażam zgodę na wprowadzenie  danych osobowych mojego dziecka *do systemów 

informatycznych I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a) RODO. 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest I Liceum 

Ogólnokształcące z siedzibą w Głownie, ul. Kościuszki 10;  

 I Liceum Ogólnokształcące w Głownie wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem e-mail:  iod@1loglowno.pl,; 

 podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych 

związanych z przedsięwzięciem pn. „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków- 

mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej  

w Grecji”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności 

ponadnarodowej ; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat; 

mailto:iod@1loglowno.pl
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 ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa)  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia 

danych; 

 dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 zostałam/zostałem* poinformowany, że przedsięwzięcie pn. „Kulturowa sałatka polsko-

greckich smaków- mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły 

partnerskiej w Grecji” jest realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 udzielam I Liceum Ogólnokształcącemu w Głownie nieodwołalnej zgody do nieodpłatnego 

wykorzystania zdjęć z wizerunkiem ucznia (zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium)  

na potrzeby informacji i promocji inicjatywy oraz upowszechniania jej rezultatów bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania); 

 świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie 

z §233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w „Karcie zgłoszenia Ucznia” są 

zgodne z prawdą.  

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

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

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

niepełnoletniego) 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów przyjmuję 

do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

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

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

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  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, 

z późn zm.), 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, 

z późn. zm.), 

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 2017 r. 

poz. 1460, 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. 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 
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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 finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.), 

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 (Dz. Urz. UE L 

286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 

Ponadnarodowa mobilność uczniów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                                                      

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.Moje 

dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, beneficjentowi 

realizującemu projekt - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 

02-305 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 

projektu: pn. „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków- mobilność uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji”realizowanego w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” Nabór 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

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 

PO WER. 

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

5. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 

dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
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6. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy. 

7. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie 

jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data 

zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą 

być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem 

jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych 

osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 (PO WER) na podstawie1: 

1) 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, 

2) 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, 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). 

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – nie 

dotyczy , beneficjentowi realizującemu projekt – nie dotyczy oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy. 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 PO WER. 

                                                           
1  Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie 
projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy. 
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8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

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

poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@frse.org.pl   

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

Ochrony Danych Osobowych. 

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

przetwarzania. 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU2* 

 

CZĘŚĆ E. ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/dziecka pozostającego pod moją opieką* 

w przedsięwzięciu pn. ,,Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków - mobilność uczniów                       

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji”, w tym na udział  

w mobilności – wyjeździe zagranicznym (mobilności ponadnarodowej) realizowanym  

w ramach przedsięwzięcia.  

Niniejszym oświadczam, że  zapoznałem się z warunkami udziału ucznia w przedsięwzięciu              

i je akceptuję.  

 

*niewłaściwe skreślić 

 

                                                           
2 *W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez uczestnika i jej prawnego 

opiekuna. 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@frse.org.pl
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…........................................................................ 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

ucznia) 

 

CZĘŚĆ F. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z warunkami udziału w przedsięwzięciu pn. 

,,Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków - mobilność uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji”, w tym  w mobilności – 

wyjeździe zagranicznym (mobilności ponadnarodowej) realizowanym w ramach 

przedsięwzięcia i je akceptuję. 

Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich warunków uczestnictwa.  

 

*niewłaściwe skreślić 

 

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

(data i czytelny podpis ucznia) 

 


