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„Wiedza i kompetencje”  

projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19  

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 

(wypełnia rodzic (opiekun prawny)/ 

należy wypełnić wyłącznie pismem drukowanym i niebieskim kolorem)* 
 

Imię i nazwisko Ucznia/ Uczennicy ………………..………………………..………………… 

PESEL dziecka ………………………………………………….………………..……….…... 

Adres zamieszkania …………………….…………………………………...………………….  

Klasa i szkoła: ……..…...………………………………………………………………………. 
 

Zgłaszam mojego syna/moją córkę do uczestnictwa w zajęciach (rodzaj wsparcia wybierz spośród 

oferty zajęć przedstawionej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie): 
 

Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

Zajęcia rozwijające z matematyki    

Zajęcia rozwijające biologiczno-geograficzne    

Zajęcia rozwijające z przyrody    

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki    

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej    

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze biologiczno-chemiczne    

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii     

Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych i TIK 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym TELC/TOEIC ( 120h/gr)   

Zajęcia rozwijające z informatyki zakończone egzaminem zewnętrznym ECDL-Start/ECCC  (120h/gr)   

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego  z wykorzystaniem TIK   

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka niemieckiego     

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka rosyjskiego    

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego   

Zajęcia rozwijające z robotyki    

Zajęcia z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych oraz publikowania treści w serwisach    

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów 
niepełnosprawnych 

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia rewalidacyjne   

Socjoterapia    

Gimnastyka korekcyjna   

Terapia pedagogiczna    
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Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 

Techniki pamięciowe - umiejętność szybkiego uczenia się i zapamiętywania 
(kreowanie postaw kluczowych dla rynku pracy)  

  

Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne i kompetencje społeczne 
(w tym umiejętność współpracy w grupie)  

  

 

realizowanych w projekcie „Wiedza i kompetencje” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem są: Witold 

Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA w partnerstwie z Gminą Sokółka i z Gminą Rutka Tartak. 
 
 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 

akceptuję jego postanowienia.  

2. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że mój syn/moja córka* będzie brał/a udział w 

procesie rekrutacji do  wyżej wymienionego projektu „Wiedza i kompetencje”. 

3. Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z 

powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach 

organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących 

rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami 

losowymi. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji projektu. Po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie oświadczam, że dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.        

Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są 

prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim 

wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

4. Zobowiązuję się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych w przypadku zakwalifikowania 

mojego syna/mojej córki* do udziału w projekcie. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora 

projektu „Wiedza i kompetencje” do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w 

projekcie, monitoringu, ewaluacji  i kontroli, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z 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 (RODO). 

Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 

6. Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących 

wizerunek dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych z udziałem 

dziecka na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych i 

promocyjnych projektu „Wiedza i kompetencje” oraz na potrzeby informacji i promocji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

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

  Miejscowość i data                                      Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


