
  

  

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu  

„Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16 

 

Należy wypełnić wyłącznie szare pola! 
 

I. DANE PODSTAWOWE: 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy  

 

 

Klasa (w roku szkolnym 

2018/2019) 

 

 

Chciałbym, aby uczeń/uczennica uczestniczył/a w roku szkolnym 2018/2019 w zajęciach 

(proszę podkreślić jedną możliwość).   

 

 Zajęcia rozwijające z przyrody  

 Zajęcia rozwijające z matematyki 

 Zajęcia z programowania 
 

II. SZKOŁA: 

 

Oświadczam, iż uczeń/uczennica uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 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 rozwijających z 

przyrody 

Dotyczy zajęć rozwijających 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 zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn. „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16” i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka1 w zajęciach w ramach projektu pn.: „Kuźnia 

Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16. 

 

 

 

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

 
 
 

 



  

  

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 

(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z 

siedzibą w Wieliczce  ul. Powstania Warszawskiego 1; 32-020 Wieliczka. 

2. W Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek 

Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu  

telefon 500-610-605. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z 

realizacją ustawowych zadań; własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy 

państwowej i samorządowej, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 

1875) 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 

uprawnionych takich jak: 

1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 

2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w 

celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 

archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1. dostępu do treści swoich danych, 

2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3. żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

6. ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 


