Załącznik nr 1a do Regulaminu Rekrutacji
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś priorytetowa XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA KANDYDAT - UCZEŃ
Zakres

Lp. Nazwa
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia

Dane
uczestnika 4.

Kandydat

PESEL

5.

Płeć

□ K (kobieta)

6.

Wiek

7.

Klasa

8.

Kraj

9.

Województwo

10. Powiat
11. Gmina
12. Miejscowość
Dane
kontaktowe 13. Ulica
uczestnika
14. Nr budynku
15. Nr lokalu
16. Kod pocztowy
17. Telefon kontaktowy
18. Adres e-mail
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□ M (mężczyzna)

Dane
dodatkowe

Forma
wsparcia

19. Czy należysz do mniejszości narodowej lub
etnicznej, jesteś migrantem, osobą obcego
pochodzenia?

□ tak

□ nie

20. Czy jesteś bezdomny/a lub dotknięty/a
wykluczeniem z dostępu do mieszkań?

□ tak

□ nie

21. Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością?

□ tak

□ nie

22. Czy znajdujesz się w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej?

□ tak

□ nie

23. Czy posiadasz opinię lub orzeczenie o
specjalnych potrzebach edukacyjnych?

□ tak

□ nie

24. Nazwa formy wsparcia

□ Akademia Kreatywności i Umiejętności
□ Akademia Eksperymentu

……………….……………………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego)

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
□

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „JAK ? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”

□

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu „JAK ? Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”

□

zgodnie z Regulaminem rekrutacji do Projektu moje dziecko spełnia kryteria kwalifikalności uprawniające
do udziału w Projekcie

□

znane mi są zasady udziału w Projekcie zawarte w Regulaminie projektu i zobowiązuję się
do systematycznego udziału mojego dziecka w formie wsparcia, do udziału w której zostało
zakwalifikowane

□

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach ewaluacyjnych w trakcie realizacji Projektu oraz
po jego zakończeniu

□

zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

□

zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
……………….……………………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego)

WND-RPSL.11.01.04 – 24-05A2/18-002 pt.: „JAK ? - Jaworznicka Akademia Kreatywności 2”

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………….………………..……..……, w związku z przystąpieniem do projektu pn. „JAK? 2 - Jaworznicka Akademia Kreatywności”,
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) 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, 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
c) 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.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
a) 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, 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,
b) 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,
c) 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.),
d) 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).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „JAK? 2 Jaworznicka Akademia Kreatywności”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec. Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym kontrole i audyt w ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie,
data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego
mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych
osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty elektronicznej Inspektora
Ochrony Danych Osobowych Lidera: iod@um.jaworzno.pl lub Beneficjenta: iodo@humanitas.edu.pl.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

……………….……………………………………………
(data i czytelny podpis Kandydata)
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
Ocena dokumentów rekrutacyjnych na podstawie kryteriów formalnych ma postać „ spełnia - nie spełnia”.
Lp.

1.

Nazwa Kryterium

spełnia / nie spełnia

Poprawność i kompletność złożonych dokumentów:
□ kopia świadectwa z klasy poprzedniej
□ pisemna zgoda rodzica na udział w projekcie
□ formularz rekrutacyjny

spełnia / nie spełnia

KRYTERIA PUNKTOWE REKRUTACJI UCZNIÓW DO AKADEMII KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
Lp.

Liczba
pkt (0-1)

Nazwa Kryterium

1.

Ocena poniżej 3,5 z matematyki uzyskana na zakończenie roku szkolnego

2.

Średnia ocen poniżej 3,5 z przedmiotów przyrodniczych uzyskana na zakończenie
roku szkolnego

3.

Razem:

KRYTERIA PUNKTOWE REKRUTACJI UCZNIÓW DO AKADEMII EKSPERYMENTU
Lp.

Nazwa Kryterium

Liczba pkt (0-2)

1.

Płeć:
□ Kobieta (2 pkt)
□ Mężczyzna (0 pkt)

2.

Średnia ocen powyżej 4,0 z matematyki i przyrody/przedmiotów przyrodniczych
uzyskana na zakończenie roku szkolnego

3.

Razem:

……………….……………………………………………
(data i czytelny podpis Przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej)
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