
 

 

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” 
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           Załącznik nr 1 

Deklaracja uczestnictwa 

 

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………..deklaruję udział w projekcie 

pt. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół 

podstawowych”, którego beneficjentem jest Gmina Miejska Głogów.  

1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie 

określone w § 3 ust. I Regulaminu REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nauczanie 

eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i tym 

samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia.  

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego 

zakończeniu.  

4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą.  

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

…………………………………………………………………...…..  

Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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           Załącznik nr 2  

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………… 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 

niezbędnych do procedury rekrutacji i realizacji Projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów 

głogowskich szkół podstawowych”– zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 

wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu Teleinformatycznego 

wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WD na lata 2014 -2020. 

         ………………………………………
       Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie 
Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 7265 401 oraz Szkoła Podstawowa nr 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 W Urzędzie Miejskim w Głogowie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych   tel. +48 76 72 65 471 , e-mail: 

iod@glogow.um.gov.pl i Szkole Podstawowej nr 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody -art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Gminę Miejską Głogów , którzy muszą mieć 

dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca) oraz 
podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Gminy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Gminy oraz organy administracji 
publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego), 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  wynikający z kategorii archiwalnej akt A (tj. wieczyście) , 
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Projekcie 

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”, 
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem np. poprzez przesłanie wniosku do administratora o wycofanie zgody. 
        …………………………………………………………….….. 
       Data, miejsce i podpis osoby przyjmującej do wiadomości 
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          Załącznik nr 3 

      

Deklaracja uczestnictwa 

 

Ja, niżej podpisana/-y ………………………………………………………………………….., jako uczeń Szkoły Podstawowej nr  …………… 

w Głogowie, deklaruję udział w projekcie pt. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów 

głogowskich szkół podstawowych”, którego beneficjentem jest Gmina Miejska Głogów.  

1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w § 3 ust. I 

Regulaminu REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji 

uczniów głogowskich szkół podstawowych”. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i tym samym zobowiązuję się do 

systematycznego udziału w formach wsparcia.  

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.  

4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

……………………………………………..…..  

Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 

……………………………………………..…..  

Miejscowość, data i czytelny podpis opiekuna prawnego Uczestnika Projektu 
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           Załącznik nr 4  

Imię i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………………..………………………………… 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb 

niezbędnych do procedury rekrutacji i realizacji Projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów 

głogowskich szkół podstawowych”– zgodnie z zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1,wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WD na lata 2014 -2020. 

      ………………………..……………………………………… 

     Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu/ Opiekuna prawnego 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie 
Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 7265 401 oraz Szkoła Podstawowa nr 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 W Urzędzie Miejskim w Głogowie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych   tel. +48 76 72 65 471 , e-mail: 

iod@glogow.um.gov.pl i Szkole Podstawowej nr 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody -art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Gminę Miejską Głogów , którzy muszą mieć 

dostęp do danych,  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca) oraz 
podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Gminy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Gminy oraz organy administracji 
publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego), 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  wynikający z kategorii archiwalnej akt A (tj. wieczyście) , 
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Projekcie 

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”, 
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem np. poprzez przesłanie wniosku do administratora o wycofanie zgody. 
        …………………………………………………………….….. 
       Data, miejsce i podpis osoby przyjmującej do wiadomości 
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KARTA UCZNIA 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ……………………………………………………………………………………………………. 

KLASA: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

MIESIĄC I ROK URODZENIA: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

średnia ocena z biologii/przyrody za rok szkolny 2017/2018  

           5,0 i wyżej 

           4,0  

         3,0 i poniżej 

Weryfikacja na podstawie dziennika ocen 

      aktywność na zajęciach z biologii/przyrody 

Ocena  nauczyciela prowadzącego przedmiot ( wraz z podpisem nauczyciela) 

       orzeczenie o   niepełnosprawności 

Zaznacza rodzic/ opiekun prawny 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………..…………. w  40 godzinach zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu pn. Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój 

kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w roku szkolnym 2018/ 2019.  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej  

z  art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 

oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji udziału w projekcie są zgodne z prawdą.  

 

…………………………………………….. 

(podpis i data) 



 

 

PUNKTACJA (PAR. 3 CZ. II Regulaminu):  

KRYTERIUM L. PUNKTÓW UWAGI 

średnia ocena z biologii/przyrody za rok 
szkolny 2017/2018  
 

  

Aktywność na zajęciach 
z biologii/przyrody 

  

orzeczenie  
o   niepełnosprawności 

  

    

 

DECYZJA dotycząca udziału UCZNIA w projekcie: 

     ZAKWALIFIKOWANY                  NIEZAKWALIFIKOWANY 

 

 

………………………………………………….  

Data, miejsce, podpisy  

 


