Projekt:
„Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość”
w ramach Programu ERASMUS + w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie.
Załącznik nr 1 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Imię i nazwisko
Klasa
Kierunek kształcenia
Data urodzenia
PESEL
Seria i nr dowodu
Adres
Telefon (uczeń)
e-mail
Imiona i nazwiska rodziców /
prawnych opiekunów
Telefon
rodzic / opiekun prawny
Nazwa, seria i numer
dokumentu tożsamości
Data wydania dokumentu
Data ważności dokumentu
Uzasadnienie udziału w projekcie

Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +
Całkowita kwota dofinansowania: EUR 109 192,00

Projekt:
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Osiągnięcia

Wynik

Przyznane punkty

Średnia ocen z przedmiotów
zawodowych
(koniec roku szkolnego 2018/2019)
Ocena z języka angielskiego
(koniec roku szkolnego 2018/2019)
Ocena z zachowania
(koniec roku szkolnego 2018/2019)
Frekwencja
(koniec roku szkolnego 2018/2019)
Frekwencja (rok szkolny 2019/2020)
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Udział w konkursach / olimpiadach /
projektach

Zaangażowanie w pracę na rzecz
szkoły / środowiska lokalnego

Kryteria dodatkowe

TAK / NIE

Obszar wiejski
Rodzina wielodzietna
Rodzina niepełna
Trudna sytuacja materialna rodziny
Opinia wychowawcy
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Deklaruję udział w następujących działaniach dokumentowania, promocji i upowszechniania
rezultatów projektu:
Typ działania:

Tak / Nie

Dokumentowanie przebiegu stażu ( film, zdjęcia,
artykuły, prezentacje)
Prowadzenie bloga projektu na facebooku
(redagowanie tekstów, dodawanie materiałów)
Realizacja filmu dokumentującego staż
Udział w spotkaniach prezentujących staż
Przygotowanie relacji z mobilności w formie
fotoksiążki

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
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Oświadczenie ucznia
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X)
Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na udział w dalszych czynnościach rekrutacyjnych
Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego
warunki.
Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowego wypełnienia wszystkich dokumentów w
trakcie udziału w projekcie.
Oświadczam, że nie cierpię na żadną chorobę przewlekłą uniemożliwiającą mi udział w
praktykach zagranicznych.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa
inwestycją w przyszłość” jest realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność
edukacyjna przy wsparciu finansowym uzyskanym ze środków Unii Europejskiej.


_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X)
Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w formularzu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na udział mojej córki /mojego syna w dalszych czynnościach rekrutacyjnych
Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego
warunki.
W przypadku zakwalifikowania się, wyrażam zgodę na udział córki / syna w projekcie
Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, córka / syn
będzie uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach projektu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa
inwestycją w przyszłość” jest realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność
edukacyjna przy wsparciu finansowym uzyskanym ze środków Unii Europejskiej.





_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
administratora projektu w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym w związku
z deklaracją uczestnictwa w projekcie i w celach realizacji projektu pt. „Zagraniczna praktyka
zawodowa inwestycją w przyszłość”, finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus + w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w tym przypadku
nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają administratorzy.

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
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Wypełnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna
Dzierżoniów, __________________

Liczba uzyskanych punktów __________________

Zakwalifikowano do udziału w projekcie
Wpisano na listę rezerwową
Nie zakwalifikowano

Podpisy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

______________________________

podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
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Załącznik nr 2 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE KADYDATA O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu: Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość”
w ramach Programu ERASMUS +,Akcja 1: Mobilność edukacyjna, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów
RP w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów; kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych w naszej placówce został powołany
Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres pocztowy
podany powyżej lub e-mail: iodo.zs3dzierzoniow@gmail.com
3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, obsługi
i promocji projektu.
5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z mocy prawa w celu
ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem
i sprawozdawczością w ramach programu ERASMUS +.
6. Odmowa udostępnienia danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w projekcie.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo
do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa
państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane nie będą przekazywanie do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również formie
profilowania.
_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., z póz. zm. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
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Załącznik nr 3 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________ wyrażam zgodę na
używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Zespół Szkół Nr 3
im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie oraz Instytucje nadzorujące i kontrolujące dla potrzeb projektu
„Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3
im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie w ramach programu Erasmus+, wszelkich działań
informacyjno-promocyjnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć
i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. Zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu
wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

_________________________

________________________

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata
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Załącznik nr 4 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA KADYDATA
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem ________________________________do projektu: Zagraniczna
praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność
edukacyjna, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, wyrażam zgodę na przetwarzanie jej /jego
danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów
RP w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów; kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych,
z którym należy kontaktować się poprzez: adres pocztowy podany powyżej lub e-mail:
iodo.zs3dzierzoniow@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, obsługi i promocji
projektu.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z mocy prawa w celu ewaluacji,
jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w
ramach programu ERASMUS +
5. Odmowa udostępnienia danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w projekcie.
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo
do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa
państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane nie będą przekazywanie do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również formie
profilowania.

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., z póz. zm. (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
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Załącznik nr 5 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________ wyrażam zgodę na
używanie i rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi _____________________________
przez Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie oraz Instytucje nadzorujące i
kontrolujące dla potrzeb projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość”,
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie w ramach programu
Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, wszelkich działań informacyjno-promocyjnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć
i spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. Zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie z tytułu
wykorzystywania wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

_________________________
miejscowość, data

________________________
czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
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