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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

udziału UCZNIA w projekcie pn. „Multimedialne wsparcie dla młodzieży 

szczególnie uzdolnionej” 

realizowanego w ramach zadania publicznego o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 

 
DATA  
WPŁYWU/ PRZYJĘCIA  
FORMULARZA  

 

 

 
PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ  
FORMULARZ  

 

 

 

UWAGI:  
1. Kandydat wypełnia wyłącznie pola w kolorze białym. Komisja rekrutacyjna wypełnia pole szare. 

2. Przed złożeniem wypełnionego formularza Uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej  powinien/na 

zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” dostępnym na stronie internetowej 

projektu tj. www.mlodzizdolni.pl 

3. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób 

czytelny oraz powinien być podpisany w miejscach do tego wskazanych.  

4. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia),  

a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

5.  Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie 

dotyczy Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”. 

 
PODSTAWOWE DANE KANDYDATA 

 

 Imię (imiona)   

Nazwisko   

PESEL   

Nazwa szkoły   

Adres szkoły   

Klasa   profil  

Płeć  ☐ kobieta                                          ☐ mężczyzna 

 

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA 
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ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Ulica  

Numer budynku   Numer lokalu  

Kod pocztowy   Miejscowość  

Gmina   Powiat  

Województwo   Kraj   

Telefon kontaktowy   e-mail  

Wiek w chwili przystąpienia 

do projektu  

 

Obszar wg stopnia  

Urbanizacji (DEGURBA)1 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA 

status ucznia/uczennicy 

szkoły ponadpodstawowej:  
☐ TAK                                             ☐ NIE 

uczeń/uczennica posiada 

wysoki poziom zdolności 

ogólnych, inteligencji (tak- 1 

pkt, nie 0 pkt) 

 

☐ TAK                                             ☐ NIE 

uczeń/uczennica posiada 

wysoki poziom zdolności 

specjalnych – uzdolnień (tak- 

1 pkt, nie 0 pkt) 

 

☐ TAK                                             ☐ NIE 

uczeń/uczennica posiada 

wysokie osiągnięcia lub 

możliwości takich osiągnięć 

w nauce bądź innych 

dziedzinach działalności 

wartościowej społecznie 

(tak- 1 pkt, nie 0 pkt) 

 

☐ TAK                                             ☐ NIE 

uczeń/uczennica posiada 

osiągnięcia oryginalne  

i twórcze lub możliwości 

takich osiągnięć (tak- 1 pkt, 

nie 0 pkt) 

 

☐ TAK                                             ☐ NIE 

 
1 Stopień urbanizacji służący do zaklasyfikowania lokalnych jednostek administracyjnych (w Polsce klasyfikacja 
oparta jest na podziale gminnym) do trzech grup jednostek: „miast”, „małych miast lub przedmieść” oraz 
„obszarów wiejskich”. 
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Wyróżnienia  

w olimpiadach/konkursach 

zdobyte w ciągu ostatnich 

dwóch lat- 1 pkt za każde 

wyróżnienie 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………..  

Uczeń o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych - 

(tak- 1 pkt, nie 0 pkt) 

 

☐ TAK                              ☐ NIE 

PREFEROWANY MODUŁ 

ZAJĘĆ (proszę wybrać jeden) 

Moduł (proszę wstawić X) 

☐ humanistyczny 

☐ matematyczno-przyrodniczy 

 

DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA 
 
 

 
Imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego 

 

Adres mailowy rodzica/ 

opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy do 

rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie pn. „Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie 

uzdolnionej”. 

2. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani 

zastrzeżeń. Zgadzam się na ewentualne wpisanie mnie na listę rezerwową. 

3. Zapoznałem/am się z Regulaminem w/w projektu i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do 

uczestnictwa w nim. 

4. Jeżeli zostanę zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie, deklaruję, że w przypadku rezygnacji  

z uczestnictwa niezwłocznie poinformuję o tym fakcie szkołę/Beneficjenta Projektu. 

5. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, 

że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………............................                                                                …........................................................ 
         miejscowość i data                                                                                                                      czytelny podpis Kandydata 

                                                                                                                       

                                                                                                                         ………………………………………………………. 
                                                                                                                                                           czytelny podpis opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA/NAUCZYCIELA2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu: 

a) rekrutacji do projektu „Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej” 

b) Administratorem zebranych danych osobowych jest Minister Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 

00-529 Warszawa, kancelaria@mein.gov.pl, tel. +48 22 529 27 18 oraz Centrum Rozwoju 

Lokalnego ul. Zaparkowa 23, 42- 400 Zawiercie 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:  

a) moje dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją oraz udziałem w do projekcie 

„Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej”, 

b) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli/ 

weryfikacji poprawności prowadzonej rekrutacji, 

c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w projekcie „Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie 

uzdolnionej”  

d) zakres przetwarzania danych obejmuje informacje zawarte w tabeli  formularza rekrutacyjnego 

oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

e) moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji i archiwizacji projektu 

„Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej”, 

f) Administratorzy danych osobowych powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którymi można się skontaktować odpowiednio 

dla projektu „Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej” - pod adresem e-

mail: Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę się 

skontaktować mailowo, przesyłając informację na adres: inspektor@mein.gov.pl, 

g) moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania  

decyzji w tym profilowane, 

h) moje dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, 

i) przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania 

danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

podanych danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

j) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

...................................... 

      (Miejscowość i Data)                                                                     ...................................................................................... 
                                                                                                                     (Czytelny podpis Ucznia/Uczennicy) 

 

                                                                                             .....................................................................................                     
                                 (Czytelny podpis Rodzica /Opiekuna prawnego w przypadku gdy Uczeń/Uczennica jest osobą niepełnoletnią)3 

 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Jeśli dotyczy 

mailto:inspektor@mein.gov.pl


 
                                     

                                   Zadanie publiczne współfinasowane ze środków  
                                      Ministerstwa Edukacji i Nauki 

  

 

                                     
 

 

 

UWAGA! PONIŻSZE POLA WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

 
SPEŁNIENIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PRZEZ UCZNIA/UCZENNICĘ 

 

 
KRYTERIUM DOSTĘPU 

 

 
SPEŁNIENIE KRYTERIUM 

Uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej                  ☐TAK                                  ☐NIE 

 

 

KRYTERIUM PIERWSZEŃSTWA 

 

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW 

 

uczeń/uczennica posiada wysoki poziom 

zdolności ogólnych, inteligencji (tak- 1 pkt, nie 0 

pkt) 

 

…………….pkt 

uczeń/uczennica posiada wysoki poziom 

zdolności specjalnych – uzdolnień (tak- 1 pkt, nie 

0 pkt) 

 

…………….pkt 

uczeń/uczennica posiada wysokie osiągnięcia lub 

możliwości takich osiągnięć w nauce bądź innych 

dziedzinach działalności wartościowej społecznie 

(tak- 1 pkt, nie 0 pkt) 

 

…………….pkt 

uczeń/uczennica posiada osiągnięcia oryginalne  

i twórcze lub możliwości takich osiągnięć (tak- 1 

pkt, nie 0 pkt) 

 

…………….pkt 

Wyróżnienia w olimpiadach/konkursach zdobyte 

w ciągu ostatnich dwóch lat- 1 pkt za każde 

wyróżnienie 

 

…………….pkt 

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 

(tak- 1 pkt, nie 0 pkt) 

 

Razem   

…………….pkt 

 

PREFEROWANY MODUŁ ZAJĘĆ DLA UCZNIA NA 

PODSTAWIE W/W KRYTERIÓW  

Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDMIOTU,  

Z KTÓREGO UCZEŃ MA NAJWIĘKSZE 

UZDOLNIENIA 

Moduł (proszę wstawić X) 

        ☐ humanistyczny 

        ☐ matematyczno-przyrodniczy 

         

 

 

………………………..………………………………………………… 

Podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 
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