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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”  

 

Nazwa szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE 

Data wpływu:  

Pieczęć szkoły: 

 
 
 
 
 

Podpis osoby przyjmującej  

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

 

CZĘŚĆ 1. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

 

1.1. Dane podstawowe 

Imię: Nazwisko: 

PESEL: Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

 

1.2. Miejsce zamieszkania i dane kontaktowe 

Adres zamieszkania 
Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż adres 
zamieszkania) 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: 

Adres e-mail:  

Preferowany sposób 
kontaktu: 

       [   ] telefon stacjonarny   [   ] telefon komórkowy   [   ] adres e-mail 
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CZĘŚĆ 2. KRYTERIA REKRUTACJI 

 

2.1. OCENY UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM  ………../……….. 

Średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, 
biologia, fizyka, chemia, geografia) 

 

Ocena roczna z matematyki  

Ocena roczna z biologii  

Ocena roczna z fizyki   

Ocena roczna z chemii  

Ocena roczna z geografii   

Ocena roczna z języka angielskiego  

Opinia o gotowości szkolnej/ocena opisowa (w przypadku załączenia kopii dokumentu, adnotacja w tym polu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CZĘŚĆ 3. FORMY WSPARCIA 

 
Poniżej znajduje się lista proponowanych form wsparcia. Zaznacz te zajęcia  
w których chciałbyś wziąć udział.  

Klasy I-III 

□ Matematyko hop do głowy – zajęcia dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych  

□ Myszkuję po ekranie – zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne  
□ Matematyka bawi, przyroda ciekawi – zajęcia rozwijające uzdolnienia 

matematyczno-przyrodnicze  
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□ Ćwiczę więc potrafię – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w nauce 

□ Poznaję świat – zajęcia terenowe dla uczniów z zainteresowaniami 
przyrodniczymi 
 

Klasy IV – VIII 

□ Help us – zajęcia dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się w 
języku angielskim  

□ Matematyka nie musi być trudna – zajęcia dla uczniów mających 
trudności z przyswajaniem przedmiotu 

□ Przyroda uczy i ciekawi - zajęcia wyrównawcze z przyrody (tylko 
uczniowie klas IV - VI) 

□ Ćwiczę więc potrafię – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w nauce 

□ Surfuj bezpiecznie w sieci – zajęcia rozwijające kompetencje 
informatyczne uczniów  

□ English? No problem – zajęcia dla uczniów z zainteresowaniami 
jęykowymi 

□ Matematyczna iluminacja komputerowa  - zajęcia rozwijające 
umiejętności matematyczne 

□ Eksperymentalna przyroda - zajęcia rozwijające umiejętności 
przyrodnicze (tylko uczniowie klas IV - VI) 

□ Pasjonaci biologii – zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie biologii 
(klasy: V-VIII) 

□ Poznaję świat – zajęcia terenowe dla uczniów z zainteresowaniami 
przyrodniczymi 

       ▪    wyjazdy edukacyjne 

 

………………………………………………..                      ……………………………………………………. 
        Podpis ucznia/uczennicy                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa do projektu 
„Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”  i akceptuję jego zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Będzin z siedzibą                   
w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, zawartych w niniejszym formularzu, wyłącznie w celu 
realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne 
możliwości, te same szanse”, w szczególności rekrutacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości,                 
a także w celach archiwalnych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona 
dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), lit. b) i lit. e) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: 
RODO).  

3. Potwierdzam otrzymanie od Miasta Będzin klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1                  
i ust. 2 RODO, z którą się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 

4. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

 

………………………………………………..                      ……………………………………………………. 
        Podpis ucznia/uczennicy                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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CZĘŚĆ 4. OPINIA WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

……………………………………………… 
Podpis nauczyciela 
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CZĘŚĆ 5. DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU  

 

TAK/NIE  

 

Uzasadnienie:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
3. ……………………………………………………… 

 
 
 



 
 

Projekt: „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”  
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby,  

której dane dotyczą 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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 2016: L.119/1), dalej zwane RODO informuję, 
iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie 
jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 
32 267 70 41-44, adres e-mail: um@um.bedzin.pl). Administrator prowadzi operacje przetwarzania 
następujących danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin,                 
ul. 11 Listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. e) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obsługi projektu pn.: „Będzińskie Szkoły 
Górą! – różne możliwości, te same szanse”, w szczególności rekrutacji, kontroli, audytu                                      
i sprawozdawczości,  a także w celach archiwalnych.  
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru 
danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą 
przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 -2020. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania jako uczestnika 
projektu pn.: „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 


