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Załącznik nr 1. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………….…………..……………………………… 

                                                                        Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ,data urodzenia ,PESEL 

 

deklaruję udział w projekcie pn.: ,, Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’’ realizowanym 

przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Poddziałanie 10.2.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż:  

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie, tzn. jestem 

uczniem szkoły objętej wsparciem.  

2. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję.  

3. Jestem świadoma(-y) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających  

z Regulaminu, w tym również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 40% godzin 

przewidzianych na realizację zajęć, daje prawo Organizatorowi Projektu  

do wykluczenia mnie z dalszego udziału w Projekcie.  

4. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

 

 

………………………………………………………………                                       ………………………………………………………… 

   (Data i miejscowość)                                                   Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna   prawnego, 

w przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba 

niepełnoletnia 
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   .………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                         Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

                                          

Załącznik nr 2. 

Ankieta danych osobowych na potrzeby systemu SL2014 

Proszę wypełnić poniższą ankietę wpisując bądź zaznaczając wybrane odpowiedzi. 

W przypadku ucznia ankietę wypełnia opiekun prawny wpisując dane dziecka. 

1. nazwa szkoły   

2. imię (imiona) i nazwisko  

3. płeć Kobieta  Mężczyzna  

4. nr PESEL   

5. wiek   

6. wykształcenie 

niższe niż podstawowe*  

podstawowe *  

gimnazjalne  

ponadgimnazjalne  

policealne  

wyższe  

7. 

adres (ulica, nr domu, nr 

lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość)   

8. 
województwo  (dot. 

miejscowości z punktu 7)   

9. 
powiat (dot. miejscowości z 

punktu 7)   

10. 
gmina (dot. miejscowości z 

punktu 7)  

11. nr telefonu**   
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12. adres e-mail**   

13. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

 migrant, osoba obcego pochodzenia*** 

       Tak 

       Nie  

        Odmowa podania informacji 

14. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

        Tak 

         Nie 

15. 

Osoba z niepełnosprawnościami 

        Tak 

         Nie  

         Odmowa podania informacji 

16. 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

        Tak 

         Nie  

         Odmowa podania informacji 

 

* W przypadku uczniów i uczennic szkół podstawowych proszę o zaznaczenie wykształcenia 

podstawowego, nawet jeśli nie ukończył/a jeszcze edukacji na tym poziomie. 
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Załącznik nr 3. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/y 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika projektu) 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

zawartym w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika do projektu wyłącznie przez: 

▪ Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże  

J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz 

▪ ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-

926 Warszawa  

w celach  realizacji projektu pn. ,,Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020. 

 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.   

Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka 

potrzeba) oraz na upublicznienie mojego wizerunku w związku z realizacją ww. celów. 

 

……………....…………………………………..               …….……………....……………………………. 
Miejscowość i data                                       

Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna 

prawnego, w przypadku gdy uczestnikiem projektu 

jest osoba niepełnoletnia 
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                                                                                     ..………………………………………………………………………………. 
              Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

 

Załącznik nr 4. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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), oraz w związku z 

przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”  przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych jest: 

▪  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 

12-14, 50-411 Wrocław; 

▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO 

WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych 

oraz statystycznych; 

4. 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5.  W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. Zm.), 

▪ rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 

Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 

między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent- Miasto 

Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Partner1  oraz podmioty, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO 

WD 2014 – 2020; 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania 

dokumentacji; 

8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie 

danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich 

podania, jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu 

skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem 

możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się 

do udziału w projekcie.  

9. 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 

 
1 Jeśli dotyczy. 
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prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  

10. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

13. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 

oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 

– 2020. 

 

 

 

…..………………………………………     ….…………………………………………… 

      Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna prawnego, w 

przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia 

 

     ……………………………………………………………………………………… 
                                  Imię i nazwisko uczestnika projektu                                                            

 

                                                                                                        ………………………………………………… 

                                                                                                                                                              Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                                                                                                         (wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią) 
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Załącznik nr 5. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA UCZNIA 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 

10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

 Lp. Nazwa 

 

Dane 

uczestnika   

1  Imię (imiona)  Nazwisko  

2  Data urodzenia  Wiek w chwili przystąpienia do projektu (w latach)  

3  Płeć (zaznacz właściwe)              Kobieta                           Mężczyzna   

4   PESEL  

5  Wykształcenie (zaznacz właściwe)       gimnazjalne         inne: …………………………………………………….. 

6 
Szkoła …………………………….. 

Klasa …………………….. 

Dane 

kontaktowe  

7 Ulica   

 

Nr budynku / Nr lokalu 

8 Miejscowość   

 

Kod pocztowy  

9 Gmina Powiat  

 

10 Województwo Kraj 

11 Obszar (zaznacz na jakim obszarze leży miejscowość wymieniona w punkcie 8)  miejski            

wiejski  

 12 Telefon stacjonarny * 

 

Telefon komórkowy * 

 

e-mail ** 
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……………………………………………………

………. 

Nie posiadam 

……………………………………………………

………. 

Nie posiadam  

………………………………………………………

……. 

 

 *Aby brać udział w projekcie należy wypełnić co najmniej jedną rubrykę poprzez podanie danych 

kontaktowych 

** obowiązkowe 

Status osoby w 

chwili 

przystąpienia do 

projektu 

 13 Jestem osobą bierną zawodowo, w tym uczącą się  tak  nie 

Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 
 tak  nie 

Jestem osobą przebywająca w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących 

□ tak        □ nie 

w tym: w gospodarstwie domowym  

z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu 

 tak        nie 

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 
 tak  nie 

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia tak 
 

nie 

 odmowa podania 

informacji 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
tak 

 
nie 

□ odmowa podania 

informacji 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione powyżej) 
 

tak nie 

 odmowa podania 

informacji 
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Wybór   formy 

wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Zadanie nr 1. Zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze dla uczniów 
 

   matematyka 
 

   j. angielski 
 

   j. niemiecki 
 

   informatyka 
 

   biologia 
 

   geografia 
 

   chemia 
 

    fizyka 
 

   j. polski 
 

 Ocena z danego przedmiotu w ostatnim roku szkolnym: 

 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
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Zadanie nr 2. Zajęcia rozwijające dla uczniów 

   j. angielski 

   j. niemiecki 

   j. francuski 

   j. rosyjski 

   informatyka 

   matematyka 

   nauki przyrodnicze (biologia/ geografia/chemia/ fizyka) 

   artystyczne/ humanistyczne (teatralne, literackie, plastyczne, taneczne) 

   przedsiębiorczość 

   koła zainteresowań (edukacji obywatelskiej/ psychologiczne/ geograficzne/ własna firma/ 

młody przedsiębiorca) 

         zajęcia edukacyjne wyjazdowe (SPnr 6) 
 
Zadanie nr 3. Wsparcie w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

    zajęcia z logopedii 

    zajęcia z socjoterapii 

    zajęcia terapii pedagogicznej 

   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej/ sportowe 

   zajęcia z psychologiem 

   zajęcia z tachnik uczenia się 

   zajęcia z autoprezentacji 

   zajęcia kretywne/ mądra głowa/ logiczne myślenie 

   zajęcia biofeedback 

   zajęcia z treningu umiejętności  i rozwoju kompetencji społecznych/ emocjonalnych 

   doradztwo zawodowe 

   zajęcia indywidualne z pedagogiem 

   zajęcia indywidualne z psychologiem 
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 Oświadczam, że wyżej wybrane przeze mnie formy wsparcia odpowiadają na moje indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz są zgodne z moimi możliwościami psychofizycznymi. 
 

16 
Oświadczam, że nie korzystałem i nie korzystam z tej samej formy wsparcia w ramach Poddziałania 10.2.3 
RPO WD 2014-2020 

  

 

………………………………………………..                                            …..………………………………………………………………………..    
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika lub opiekuna  prawnego, w     

przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia 
 
 
 
                   ……………………………………………………………………………… 



 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 
 

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego -obowiązkowe w    
przypadku uczestników niepełnoletnich  

Załącznik nr 6. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacji, Działanie 10.2 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 
10.2.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AJ 

 

 Lp

. 

Nazwa 

Dane 
uczestnika  

1 
Imię (imiona) Nazwisko 

2 
Data urodzenia PESEL 

3 Płeć (zaznacz właściwe)                     Kobieta                                     Mężczyzna 

4 

Zatrudnienie (nazwa szkoły) 

 

Dane 

kontaktowe 

5 Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

6 Miejscowość  Kod pocztowy 

7 Powiat Województwo 

8 
Telefon stacjonarny Telefon komórkowy E-mail 

9 
Obszar  (zaznacz na jakim obszarze leży miejscowość wymieniona w punkcie 6) 

        miejski              wiejski  

Wybór  

formy 

wsparcia 
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Zaznacz wybraną formę wsparcia: 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: 

 Studia podyplomowe kierunek socjoterapia (20 os.) 

      Studia podyplomowe z zakresu przygotowania do pracy terapeutycznej i 

edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera (20 os.) 

     Kurs z zakresu biofeedback (15 os.) 

    Szkolenie rad pedagogicznych z zakresu podstaw profesjonalnej pomocy 

psychologicznej i interwencji w kryzysie i traumie 

    Szkolenie rad pedagogicznych z zakresu jak pracować z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

Dodatkowe 
11 

Czy wcześniej korzystałaś/eś ze studiów podyplomowych lub kursów doskonalących w ramach 
projektów realizowanych przez Miasto Jelenią Górę 
                    Tak                         Nie 

 
 

 
 

…..………………………………………    ………………………..…….…………………………………………… 

  

  

  



 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 
 

Miejscowość i data                            Czytelny podpis uczestnika  

 


