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Załącznik nr 2a do Regulaminu Realizacji Projektu 

  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO ZAJĘĆ  

ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE NIEZBĘDNE 

NA RYNKU PRACY,  
w projekcie pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej”, nr RPMP.10.01.03-12-0411/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,  
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach  

prowadzących kształcenie ogólne 
 

 

RODZIC / OPIEKUN PRAWNY WYPEŁNIA BIAŁE POLA DRUKOWANYMI LITERAMI 

I Dane ucznia 

Imię   

Nazwisko  

PESEL          

Data urodzenia  

Imię i nazwisko rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia 

1.  

2.  

Adres zamieszkania  

Kraj: Polska 

Województwo: Małopolskie 

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer budynku: Numer lokalu: 

Kod pocztowy:  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż 
zamieszkania) 

 

 

Numer telefonu rodziców ucznia (proszę 
podać przynajmniej jeden numer) 

 

Adres e-mail rodziców ucznia   

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza 
uczeń/kandydat na uczestnika projektu 
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II Wybór zajęć  

Ubiegam się o przyjęcie na zajęcia  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać nazwy/ę wybranych zajęć) 

 

(rodzaj możliwych do wyboru zajęć dla danej szkoły wskazany w Załączniku nr 2b do Regulaminu Realizacji Projektu- 
należy podać zgodnie z załącznikiem) 

 III Kryteria rekrutacyjne 

Lp. Kryterium rekrutacyjne  
Spełnione 
(wypełnia 
komisja) 

1. 

Oświadczenie rodziców lub opiekunów, iż uczeń nie jest 
uczestnikiem innego projektu 
Oświadczam, iż moje dziecko nie jest uczestnikiem innego projektu 
realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM, w którym 
przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub 
zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu. 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Podpis rodzica/opiekuna TAK NIE 

 

 

 

 

………………………………………… 

  

2. 

Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w zajęciach 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Edukacja  
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  
X Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Podpis rodzica/ opiekuna TAK NIE 

 

 

 
 
 
…………………………………………. 

  

3. 

Oświadczenie uczestnika projektu 
(podpisuje rodzic w imieniu dziecka) 
 
 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Kandydat dołącza 
wypełniony Załącznik nr 2e 
do Regulaminu Realizacji 
Projektu 

TAK NIE 

  

4. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgoda na przetwarzanie 
danych rodzica / opiekuna na potrzeby rekrutacji dziecka 
 
 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Kandydat dołącza 
wypełniony Załącznik nr 2f 
do Regulaminu Realizacji 
Projektu 

TAK NIE 

  

5. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów 
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 
zarejestrowanych podczas zajęć organizowanych w ramach projektu 
„Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie 
Gmin Ziemi Gorlickiej”. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 
publikacji dotyczące korzystania z projektu, w szczególności 
drukowane materiały promocyjne, relacje, spoty, publikacje  
w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie (strona 
internetowa Beneficjenta oraz portale społecznościowe zarządzane 
przez Beneficjenta). Niniejsza zgodna udzielona zostaje nieodpłatnie. 
Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji 
obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych 
dziecka. 
 

Podpis rodzica/ opiekuna TAK NIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
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Lp. Kryterium rekrutacyjne  
Wymagany 
dokument 

Punktacja 
Przyznane 

punkty  

1. 

Uczeń z wielodzietnej rodziny 
Oświadczam, iż dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej1 

1 zgodnie art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. 
Dz.U. z 2020 poz. 910 ze zm.) – wielodzietność rodziny oznacza rodzinę 
wychowującą troje i więcej dzieci 

TAK  NIE 

2 pkt 

 

  

2. 

Uczeń wychowywany przez jednego rodzica/opiekuna  
Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuje 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem1 

1 zgodnie art. 4 pkt 43 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. 
Dz.U. z 2020 poz. 910 ze zm.) – samotne wychowywanie dziecka oznacza 
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 
dziecko z jego rodzicem. 

TAK NIE 

2 pkt 

 

  

3. 
Uczeń z rodziny objętej pomocą OPS *Jeżeli TAK dołączyć 

kserokopię zaświadczenia  
z OPS 

*TAK NIE 
1 pkt 

 

  

4. 

Pozalekcyjna aktywność ucznia  
udział w olimpiadzie przedmiotowej, 
wyjazdach edukacyjnych, 
dotychczasowe zajęcia pozalekcyjne 

 
 
 

*wymienić osiągniecia 

1 pkt za 
każdy typ 
(maksyma
lnie 3 pkt) 

 

5. 

Dodatkowa aktywność ucznia  
w zakresie danej dziedziny  
prowadzenie bloga, uczestnictwo  
w zajęciach poza terenem szkoły 

 
 
 

*wymienić osiągniecia 

1 pkt 

 

SUMA  

Oświadczam, że podane wyżej dane zgodne są ze stanem 
faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia1 
1 Pouczenie 
Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego 
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub  
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 6. Przepisy § 1 (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 
oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 
rygorem odpowiedzialności karnej. 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 
 
 
…………………………………………………………… 

Data, miejscowość 

 
 
………………………………………………………….... 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Rekrutacji oraz 
Regulaminem Realizacji Projektu „Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” i go akceptuję. 

Podpis rodzica/ opiekuna 

 
…………………………………………………………… 
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Wypełnia członek komisji 

Zajęcia rozwijające 

L.P Kryterium rekrutacyjne 
Wymagany 
dokument 

Ocena Punktacja 
Przyznane 

punkty 

1. 

Aktywność ucznia na 
zajęciach 

Pisemna 
opinia 
wychowawcy* 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

*Opinia wychowawcy 

0 pkt - mała aktywność 
1 pkt - średnia aktywność 
2 pkt - duża aktywność 

 

2. 

Ocena końcowa  
z poprzedniego 
roku/semestru dla danego 
przedmiotu 

Dokumenty 
wewnętrzne 
szkoły  

2 pkt – ocena bardzo dobra 
1 pkt – ocena dobra 

 

3. 

Motywacja ucznia do 
uczestniczenia w zajęciach 
rozwijających  
ocena poprzez rozmowę 
wychowawcy z uczniem 

Pisemna 
opinia 
wychowawcy* 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Opinia wychowawcy 

2 pkt - duża motywacja 
1 pkt - średnia motywacja 
0 pkt - brak motywacji 

 

 Suma  

Zajęcia wyrównawcze 

L.P Kryterium rekrutacyjne 
Wymagany 
dokument 

Ocena Punktacja 
Przyznane 

punkty 

1. 

Ocena końcowa  
z poprzedniego 
roku/semestru dla danego 
przedmiotu 

Dokumenty 
wewnętrzne 
szkoły 

 1 pkt - ocena dostateczna 
2 pkt - ocena 
dopuszczająca 
3 pkt - ocena 
niedostateczna 

 

2. 
Frekwencja za poprzedni 
rok szkolny/semestr 

Dokumenty 
wewnętrzne 
szkoły 

 
1 pkt - poniżej 80% 
2 pkt - poniżej 60% 

 

 
 

Suma  
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Wyjazd 

L.P Kryterium rekrutacyjne 
Wymagany 
dokument 

Ocena Punktacja 
Przyznane 

punkty 

1. 

Uczestnictwo w zajęciach 
rozwijających 
kompetencje kluczowe 

Dokumentacja 
projektu 

 3 pkt - 3 formy lub więcej 
2 pkt - 2 formy 
1 pkt - 1 forma 

 

2. 

Pierwszeństwo dla 
uczniów z wysoką 
frekwencją na zajęciach 
projektowych  
(nie bierze się pod uwagę 
nieobecności 
usprawiedliwionych 
zwolnieniem lekarskim lub 
związanych z 
niepełnosprawnością) 

Dokumentacja 
projektu 

 

5 pkt - 100% - 80% 
4 pkt - 79% - 60% 
3 pkt - 59% - 40% 
2 pkt - 39% - 20% 
1 pkt - 19% - 0% 

 

Suma  

 
 

Podsumowanie – karta ocen 

Lp. Nazwa kryterium 
Minimalna łączna 

liczba punktów 
Maksymalna łączna 

liczba punktów 
Łączna liczba 

uzyskanych punktów 

1. Kryterium rekrutacyjne - podstawowe 0 9  

2. Zajęcia rozwijające 1 6  

3. Zajęcia wyrównawcze 2 5  

4. Wyjazd 2 8  

5. Suma  

6. 
Decyzja komisji rekrutacyjnej o 
zakwalifikowaniu do projektu 

TAK NIE 

  

Uwagi dodatkowe: 

 

Komisja rekrutacyjna 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

1. Członek komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

2. Członek komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

Data posiedzenia komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 


