
  

  

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu  
„Ku źnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16 

 
Należy wypełni ć wył ącznie szare pola! 

 
I.  DANE PODSTAWOWE: 

 
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy  

 
 

Klasa (w roku szkolnym 
2017/2018) 

 

 
Chciałbym, aby uczeń/uczennica uczestniczył/a w roku szkolnym 2017/2018 w zajęciach 
(proszę podkreślić jedną możliwość).   
 

Rozwijających z przyrody               Rozwijających z matematyki 
 

II.  SZKOŁA: 
 
Oświadczam, iż uczeń/uczennica uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 do następującej 
placówki biorącej udział w projekcie:  
 Szkoła Podstawowa w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków 
 Szkoła Podstawowa w  Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka 
 Szkoła Podstawowa w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie 
 Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka 
 Szkoła Podstawowa w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka 
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka 
 Szkoła Podstawowa w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka 
 Szkoła Podstawowa w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka 
 Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka 
 

III.  KRYTERIA REKRUTACYJNE 
. Udostępnienie poszczególnych informacji jest DOBROWOLNE! 
 
KRYTERIA PUNKTOWE: 
Proszę postawić znak X przy jednej odpowiedzi w 
każdym wierszu! 

TAK NIE / NIE WIEM/ 
ODMAWIAM 
UDOSTĘPNIENIA 
DANYCH 

Uczeń/uczennica posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności 

  

Uczeń/uczennica pochodzi z rodziny wielodzietnej - 
rodzina wychowująca troje i więcej dzieci  
(na podst. art. 20b pkt 1 UoSO) 

  

Jeden z rodziców/opiekunów ucznia/uczennicy 
pozostaje w ewidencji bezrobotnych PUP  

  

Dwoje rodziców/opiekunów ucznia/uczennicy 
pozostaje w ewidencji bezrobotnych PUP lub 

  



  

  

 

rodzic/opiekun, który samotnie wychowuje 
wnioskodawcę pozostaje w ewidencji bezrobotnych 
PUP  
Jeden z rodziców/opiekunów ucznia/uczennicy posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności 

  

Udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na 
poziomie co najmniej gminnym w ostatnich 3 latach  
………………………………………………………. 
Proszę podać nazwę konkursu i rok uczestnictwa 

  

Udział  w ostatnich 3 latach w 
konkursie/olimpiadzie/turnieju w oparciu o przepisy 
wydane przez ministra właściwego ds. edukacji  
………………………………………………………. 
Proszę podać nazwę konkursu i rok uczestnictwa 

  

Frekwencja pow. 85% w poprzednim roku szkolnym  
(wypełnia szkoła) 

  

 
IV ŚREDNIA OCEN:  
 

KLASA Dotyczy zajęć rozwijaj ących z 
przyrody 

Dotyczy zajęć rozwijaj ących z 
matematyki 

w klasach I - III SP  zastępczo  opinia opisowa nauczyciela (wypełnia szkoła) 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

w klasach IV – VI SP ocena z matematyki z 
poprzedniego roku szkolnego 

…………………………….. 

przyrody ocena z przyrody z 
poprzedniego roku szkolnego 

……………………………….. 
 

w klasach II i III 
gimnazjum oraz VII i 
VIII szkoły podstawowej 

ocena z matematyki z 
poprzedniego roku szkolnego 
………………………………. 

średnia ocen z przedmiotów: 
biologia, fizyka, chemia.   

……………………………….. 
 

 
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:  administratora danych – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32-
020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu; danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach stanowiących zgłoszenie do udziału w 
projekcie „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka” dla celów związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 (RPO WM). 
2. Zostałem/zostałam poinformowania, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania 
korekty takich danych. 
3. Udostępnienie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego do celów rekrutacji do projektu ma charakter 
dobrowolny. Oznacza to, że rodzic/opiekun nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z 
zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z udziału w rekrutacji do projektu  nie będzie możliwe. 

 
 
…………………………     ………..…………………... 

(miejscowość, data)         Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


