
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU 
“ZIEMIA – WSPÓLNE DOBRO” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 
 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej  
w projekcie  „Ziemia – wspólne dobro” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000020027 

współfinansowanym przez Unię Europejską, sektor Edukacja Szkolna 

 
CZĘŚĆ A.  
DANE UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

Imię  

Nazwisko  

Płeć   

Obywatelstwo  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)  

PESEL  

Adres zamieszkania  

(ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Klasa/imię i nazwisko wychowawcy  

Dodatkowe informacje  
(należy wpisać wszystkie istotne informacje dot. 

ucznia, np. choroby, stale przyjmowane leki, 

nietolerancje pokarmowe, orzeczenie 

o niepełnosprawności itp.; jeśli brak należy wpisać 

„nd.”) 

 

 
CZĘŚĆ B.  
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny)  

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej*:  

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli jest 

inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego*:  

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli jest 

inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  
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CZĘŚĆ C.  
KRYTERIA OCENY UCZNIA (wypełnia uczeń lub rodzic/opiekun prawny) 

 

 

K1 Średnia ocen za ostatni zakończony 

semestr nauki 
 

 
 

K2 

Średnia ocen z języka angielskiego za 

ostatni zakończony semestr nauki  

 

 

K3 

Kryterium zmniejszonych szans, takich 

jak trudności ekonomicznie, niepełna 

rodzina, rodzina wielodzietna, 

niepełnosprawność 

 

 

 

K4 

Aktywna postawa w Szkole, udział 
w olimpiadach, konkursach, 
prowadzonych zajęciach 
dodatkowych, wolontariatach 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA  

 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych mojej córki/mojego syna/dziecka pozostającego pod moją opieką* zawartych w „Karcie 
zgłoszenia ucznia” dla celów rekrutacji w ramach przedsięwzięcia „Ziemia – wspólne dobro” współfinansowanego przez Unię 
Europejską, program Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna. Wyrażam zgodę na wprowadzenie  danych osobowych do systemów 
informatycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi 
w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 29, 95-200 Pabianice; 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach wyznaczyło osobę odpowiedzialną za zapewnienie 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem 
e-mail: 2lopabianice_sekretariat@interia.pl; 

 podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z przedsięwzięciem 
„Ziemia – wspólne dobro” współfinansowanym przez Unię Europejską, program Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat; 

 ponadto, zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia 
danych; 

 dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa 
trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

 
Ponadto oświadczam, że: 

 zostałam/zostałem* poinformowany, że przedsięwzięcie „Ziemia – wspólne dobro” jest współfinansowane przez Unię 
Europejską, program Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna;  

 udzielam II Liceum Ogólnokształcącemu im. Królowej Jadwigi w Pabianicach nieodwołalnej zgody do nieodpłatnego 
wykorzystania zdjęć z wizerunkiem ucznia (zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium) na potrzeby informacji i promocji inicjatywy oraz 
upowszechniania jej rezultatów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania); 

 świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 Kodeksu Karnego, 
oświadczam, że dane podane w „Karcie zgłoszenia ucznia” są zgodne z prawdą.  

 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/dziecka pozostającego pod moją opieką* w przedsięwzięciu, w tym na 
udział w mobilności – wyjeździe zagranicznym (mobilności ponadnarodowej) realizowanym w ramach przedsięwzięcia. 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału ucznia w przedsięwzięciu i je akceptuje.  
 
 
                                                                                                              
 

  ……..….………………….…….………..……………………………………………….. 
                                                                                                         Data i czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego 

(jeśli dotyczy) 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA 
 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej  
w projekcie  „Ziemia – wspólne dobro” nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000020027 

współfinansowanym przez Unię Europejską, sektor Edukacja Szkolna 

INFORMACJE OGÓLNE 

Złożenie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów zgłoszeniowych jest jednoznaczne 

wyrażeniem zamiaru udziału w mobilności w projekcie „Ziemia – wspólne dobro”. 

Aby uczestniczyć w naborze do mobilności, należy przestrzegać poniższych terminów: 

- 14.09.2022 od godz. 8:00 – rozpoczęcie naboru 

- 16.09.2022 do godz. 9:00 – koniec przyjmowania zgłoszeń 

- 20.09.2022 do godz. 10:00 – wstępna lista zakwalifikowanych i rezerwowych 

- 20.09.2022 do godz. 14:00 – możliwość odwołania się 

- 20.09.2022 do godz. 15:00 – ostateczna lista osób zakwalifikowanych i rezerwowych 

Aby zgłoszenie mogło zostać wzięte pod uwagę: 

 Wszystkie przeznaczone do tego pola powinny zostać uzupełnione; 

 Aplikacja powinna zostać uzupełniona długopisem, w sposób czytelny, drukowanymi 

literami; 

 W przypadku uczniów niepełnoletnich, dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem 

rodzica lub opiekuna prawnego; 

 Wprowadzone dane powinny być prawdziwe.  

Dokumenty, które kandydat musi złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie, aby jego zgłoszenie 

zostało rozpatrzone: 

• poprawnie wypełniona i podpisana Karta Zgłoszenia Ucznia wraz z podpisanym załącznikiem 

„Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia” 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA  

Formularz należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami, co zapobiegnie błędom  

w umowach finansowych z zakwalifikowanymi uczestnikami, certyfikatach i innej dokumentacji 

projektowej. Wszystkie kartki muszą być ze sobą trwale złączone za pomocą zszywacza. 

UWAGA: Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać opatrzone podpisami kandydata oraz bieżącą 

datą w wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli Kandydat w dniu wnioskowania nie jest pełnoletni, 

na zgłoszeniu w wyznaczonych miejscach podpisuje się również rodzić lub opiekun prawny 

kandydata. 

Część A – Dane ucznia 

Część A - karty zgłoszeniowej zawierają dane osobowe oraz kontaktowe uczestnika. Będą one 

niezbędne w przypadku zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie, posłużą do 

przygotowania umowy finansowej, kodowania w informatycznych systemach Narodowej Agencji 

sprawującej nadzór nad projektem, wypełniania certyfikatów, kart projektu. Dlatego ważne jest 
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aby dane były poprawne oraz czytelne, ewentualne błędy na tym etapie mogą być nie do 

skorygowania. 

Część B – Dane rodziców opiekunów prawnych 

Część B – Dane kontaktowe rodziców ułatwiają kontakt w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. 

Podanie danych jest szczególnie istotne w przypadku uczniów niepełnoletnich, którzy zostaną 

zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

Część C - Kryteria merytoryczne 

Na podstawie informacji zawartych w tej części formularza Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty 

zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie Rekrutacji. Uczeń zobligowany jest do 

podawania prawdziwych danych (dane będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną) 

w przypadku stwierdzenia nadużyć, kandydat może zostać skreślony z udziału w projekcie. 

K1: Średnia ocen za ostatni zakończony semestr nauki - Kandydat podaje średnią uzyskaną ze 

wszystkich przedmiotów za ostatni zakończony semestr nauki, z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku. 

K2: Średnia ocen z języka angielskiego za ostatni zakończony semestr nauki  – Kandydat podaje 

średnią  wszystkich ocen cząstkowych z języka angielskiego za ostatni zakończony semestr nauki 

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

K3: Kryterium zmniejszonych szans (sytuacja materialna, niepełna rodzina, rodzina wielodzietna, 

niepełnosprawność, kryterium geograficzne, inne) – Kandydat wpisuje wszystkie czynniki, 

kwalifikujące go do objęcia kryterium zmniejszonych szans, które według niego mają wpływ na to, 

że możliwości ucznia w zakresie edukacji są ograniczone przez wskazane czynniki. 

K4: Reprezentowanie szkoły, udział w olimpiadach i prowadzonych zajęciach  dodatkowych, 

aktywność pozaszkolna, zawody sportowe, imprezy o charakterze szkolnym  

i pozaszkolnym – Kandydat wpisuje wszystkie osiągnięcia i aktywności na rzecz Szkoły  

w jakich brał udział od początku edukacji w Szkole. 

Data i czytelny podpis ucznia – W tym polu Kandydat wpisuje aktualną datę oraz czytelny podpis.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz rozporządzeniami Unijnymi 

Krajowymi koniecznie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych do celów projektu. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią. W dokumencie ”Informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych” należy przy * zaznaczyć prawidłowe stwierdzenie 

poprzez skreślenie niewłaściwego określenia. 

Data i czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego  (jeśli dotyczy) – W tym polu 

Kandydat wpisuje aktualną datę oraz czytelny podpis.  W przypadku kiedy Kandydat w dniu 

aplikowania nie ukończył 18 roku życia podpis  z aktualną datą składa również rodzic lub opiekun 

kandydata. 

 


