Kwestionariusz osobowy uczestnika/uczestniczki projektu Szkoła na 6+.
INSTRUKCJA:
Pola puste proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami.
Część 1 i 6 wypełnia nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny uprawniony pracownik szkoły.
Części 2,3,4 i 5 wypełnia rodzic lub inny prawny opiekun zgłaszanego/ej do projektu ucznia/uczennicy.

1. Rodzaj zajęć – wypełnia prowadzący zajęcia/ inny pracownik szkoły
Rodzaj zajęć
(zajęcia wyrównawcze, warsztaty dodatkowe)
Poziom edukacyjny
(klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej,
klasy VII-VIII szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne)
Tematyka
(matematyka/ informatyka/ przyroda lub zajęcia biologicznochemiczne, matematyczno-fizyczne, informatyczne)

2. Dane uczestnika/uczestniczki projektu – wypełnia rodzic/ opiekun prawny
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
Wiek
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta

3. Dane rodzica/ opiekuna prawnego – wypełnia rodzic/ opiekun prawny
Imię
Nazwisko
Telefon lub e-mail

4. Oświadczenia – wypełnia rodzic/ opiekun prawny
1. Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem zgłaszanego/ej ucznia/uczennicy i wyrażam zgodę na
jego/jej udział w projekcie pn. Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek realizowanym przez Gminę Chełmek, ul.
Krakowska 11, 32-660 Chełmek w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
2. Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam kryteria kwalifikacyjne
do projektu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich i mojego dziecka do celów rekrutacji i prawidłowej realizacji projektu, w tym audytu, ewaluacji,
monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
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4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji i promocji projektu.
5. Zobowiązuję się do dopilnowania, żeby moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. W
przypadku nieobecności dziecka, zobowiązuję się dostarczyć pisemne usprawiedliwienie.
6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe oraz że
poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzanych przez beneficjenta i realizatorów projektu
danych osobowych swoich i zgłaszanego/ej ucznia/uczennicy wraz z prawami jakie mi przysługują
względem nich zgodnie z RODO1, w tym z prawem do sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Miejscowość i data
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

5. Załączniki – wypełnia rodzic/ opiekun prawny
Nazwa załącznika

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu
kopia opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
o dysfunkcjach i trudnościach w nauce
kopia orzeczenia o niepełnosprawności

6. Informacje dodatkowe – wypełnia prowadzący zajęcia/ inny pracownik szkoły
A. Informacje wymagane dla wszystkich zgłoszonych uczniów/uczennic
Zgłoszony uczeń/ uczennica to osoba:
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
z niepełnosprawnością
z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcjach i trudnościach w nauce
osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej/ migrant/ osoba obcego
pochodzenia
osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

TAK

NIE

B. Informacja wymagana dla uczniów/uczennic klasy I-III szkoły podstawowej
Oświadczam, że uczeń/uczennica został/a zgłoszony/a na zajęcia dla jego grupy wiekowej oraz że jego/jej
poziom wiedzy przemawia za jego/jej udziałem w tych zajęciach.
C. Informacja wymagana dla uczniów/uczennic klasy IV-VI, VII-VIII szkoły podstawowej i/lub klasy
gimnazjalnej
Oświadczam, że uczeń/uczennica został/a zgłoszony/a na zajęcia dla jego grupy wiekowej oraz że na koniec
semestru poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w projekcie z przedmiotu objętego tematyką zajęć uzyskał/a
ocenę …………………………………. .
Miejscowość i data
Podpis uprawnionego pracownika szkoły
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RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie
danych obowiązujące w Unii Europejskiej. Dokument reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub
organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.

2

