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WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
pt. „ Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” 

na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0015/15 

I. Dane osobowe niepełnoletniego kandydata na uczestnika Projektu: 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce 
urodzenia: 

 

Imiona rodziców  

Nr PESEL:  

Adres zameldowania:  

Adres 
zamieszkania 

 

Nr telefonu 
kontaktowego 

 

e-mail 
kontaktowy 

 

Klasa/zawód  

Oceny z 
przedmiotów 

przedmiot Ocena na koniec  
I semestru 
2015/2016 

 

Proponowana 
ocena na koniec 
roku szkolnego 

2015/2016 
 

W zawodzie TB 
Dokumentacja techniczna w 
budownictwie  

  

Organizacja robót budowlanych   

Techniki robót murarskich i 
tynkarskich 

 
 

  

W zawodzie TOZ 
Montaż systemów energii 
odnawialnych 

  

Techniki montażu systemów energii 
odnawialnych 

  

Dokumentacja techniczna 
 

  

W klasie TA:  
Rośliny ozdobne w architekturze 
krajobrazu 

  

Podstawy architektury krajobrazu   



 

 

 

Wniosek o przystąpienia do projektu – v.1 – 1.06.2016 str. 2  

Projektowanie obszarów 
architektury krajobrazu 
 
 

  
 
 
 Ocena z zachowania  Ocena na koniec  

I semestru 2015/2016 
Proponowana ocena  

na koniec roku szkolnego 

  

III. Oświadczenie: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pt. „ 
Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz”, akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
2. Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej z w ramach RPO WŁ 2014-2020 
3. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 
4. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku o przystąpienie do udziału w Projekcie pt. 
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” nie jest jednoznaczne z 
przyjęciem mnie do Projektu. 
5. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej 

odwołanie. 
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz. U. nr 133 poz. 883 z 
późn. zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 
realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu pt. Nowoczesne szkolnictwo 
zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” realizowanego przez ZSP 8 w Tomaszowie Maz.  w 
ramach RPOWŁ 2014-2020. Zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do 
przetwarzanych przez Beneficjenta projektu danych osobowych wraz z prawem do żądania ich 
zmian uzupełnienia lub usunięcia oraz, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Dane 
osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu pt. „ Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach. RPOWŁ 2014-2020 

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

miejscowość i data czytelny podpis wnioskodawcy 
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ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO WNIOSKODAWCY 
 
Jako przedstawiciel ustawowy wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………….…..  

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

w projekcie pt. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” na podstawie umowy 
o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0015/15 
 

I. Dane osobowe przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy 

Imię i nazwisko:  

Dokument tożsamości Nazwa: Seria i nr: 

Adres zameldowania:  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu kontaktowego  

e-mail kontaktowy  

III. Oświadczenie: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pt. „ Nowoczesne szkolnictwo 
zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

2. Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z w ramach RPO WŁ 2014-2020 

3. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 
prawidłowej realizacji projektu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku o przystąpienie do udziału w Projekcie pt. „Nowoczesne 
szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. 
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm./ 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, 
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu pt. Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w 
Tomaszowie Maz” realizowanego przez ZSP 8 w Tomaszowie Maz.  w ramach RPOWŁ 2014-2020. 
Zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez Beneficjenta projektu danych 
osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian uzupełnienia lub usunięcia oraz, że podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach Projektu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu pt. „ Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz” 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach. RPOWŁ 2014-2020 

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

miejscowość i data                             czytelny podpis przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy 
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KARTA KWALIFIKACYJNA 
 

Na podstawie przeprowadzonego procesu rekrutacji  
oraz przedstawionych dokumentów Komisja Rekrutacyjna: 

 

□ kwalifikuje □ nie kwalifikuje 
 
Imię i nazwisko Ucznia ……………………………………………………………………................…  
do udziału w projekcie pt. Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz . 
 
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 
1. Dyrektor ZSP 8………………………………………………… 

2. Kierownik Projektu……………………………………….. 

3. Szkolny Koordynator Projektu………………………………………………... 

4. Nauczyciel zawodu………………………………………………… 

5. Wychowawca klasy………………………………………………… 


