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Regulamin rekrutacji i udziału w mobilnościach uczniów  w ramach programu Erasmus+, 

Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA 121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej. 

Numer akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046226 

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji 20 uczniów do udziału w mobilnościach zagranicznych w ramach projektu 
akredytowanego w programie Erasmus+  o numerze:  2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663 realizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach. 

2. Uczniowie wezmą udział w działaniach przygotowawczych, zasadniczej części projektu-zagranicznej mobilności 
uczniów oraz w działaniach wdrożeniowych, ewaluacyjnych i upowszechniających po zakończonej mobilności 
zagranicznej. 

3. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się w sekretariacie szkoły oraz u p. Sylwii Kapłon - szkolnego 

koordynatora programu Erasmus+. 

4. Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o: 

- zasady równego dostępu do informacji o realizowanym przedsięwzięciu; 

- równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, 

niepełnosprawność, wyznanie, itd.; 

- jasno i przejrzyście określone kryteria naboru. 

§ 2 Informacje o planowanych mobilnościach i źródle dofinansowania 

1. Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy zostało przyznane dofinansowanie w sektorze Edukacja Szkolna w 
Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej, Erasmus+ w 
wysokości  71694 euro. 

2. W ramach przyznanego dofinansowania planowana jest realizacja 20 mobilności uczniów, gdzie 1 uczeń=1 

mobilność ( jeden wyjazd edukacyjny do szkoły partnerskiej za granicę) 

3. Czas trwania mobilności uczniów: 5 dni działań wspólnych podczas wyjazdu zagranicznego oraz max. 4 dni na 

podróż (“zielona podróż”- podróż zrównoważonymi środkami transportu) do szkoły partnerskiej i z powrotem, 

łącznie 9 dni. 

4. W mobilnościach zagranicznych każdorazowo uczniom będzie towarzyszyło dwóch opiekunów. 

5. Podczas mobilności uczniowie będą rozlokowani u rodzin goszczących uczniów ze szkół partnerskich. 

6. Realizacja mobilności będzie połączona z działaniami/projektami  on-line ze szkołami partnerskimi na platformie 

eTwinning. 

7. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2022 - 31 sierpnia  2023r.  

8. Planowany czas mobilności: 19-25 lutego 2023r., 19-25 marca 2023 r., 7-12 maja 2023r. 

9. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci przygotowaniem kulturowym i językowym. 
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10. Uczestnicy mobilności zagranicznych zobowiązani są: 

- do udziału w zajęciach przygotowawczych do mobilności, w terminie wyznaczonym przez opiekuna/opiekunów 

wyjazdu danej grupy, 

- do wykonania zleconych zadań przez opiekuna mobilności przed, w trakcie i po mobilności  oraz zadań 

wynikających z programu mobilności. 

11. Językiem projektu jest język angielski. 

12. Projekt skierowany jest  do uczniów klas 8  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach 

zainteresowanych udziałem w mobilności zagranicznej i realizacją celów wynikających z Planu Erasmusa. 

13. Dofinansowanie mobilności obejmuje: 

 zapewnienie noclegu i wyżywienia, 

 koszty podróży oraz ubezpieczenia podróżnego. 

 

§ 3  Cele projektu 

Główne cele projektu:  

1. Podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego. 

2. Rozwijanie i doskonalenie  kompetencji 21w.  

W odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów, wymagających poprawienia, opracowano Plan i Cele Erasmusa, a 

zaplanowane mobilności uczniów mają przyczynić się do ich realizacji: 

1. Wzrost kompetencji językowych z języka angielskiego. 

2. Wzrost kompetencji cyfrowych. 

3. Wzrost wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju i edukacji globalnej. 

4. Rozwijanie postaw tolerancji, empatii i gotowości do wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

Uczestnicy mobilności podzielą się nowo zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi uczniami szkoły i 

wykorzystają je w praktyce. 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. W celu wyboru uczestników dyrektor powołuje  komisję rekrutacyjną, w skład której wejdzie: 

 dyrektor/wicedyrektor, 

 szkolny koordynator projektu, 

 członek szkolnej grupy projektowej. 

2. Zostanie przeprowadzone jedno postępowanie rekrutacyjne, które wyłoni  uczestników grupowych mobilności uczniów 

oraz uczestników na liście rezerwowej. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji powstaną trzy oddzielne listy główne z 

nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do udziału w danej mobilności grupowej oraz  jedna lista rezerwowa  

(patrz: Tabela 1) 

Tabela 1: 

 
Mobilności grupowe uczniów w roku szk. 2022/23 

 Oulu, Finlandia,  
19-25 lutego 2023r. 

Algeciras, Hiszpania, 
 19-25 marca  2023r. 

Požarevac, Serbia 

7-12 maja 2023r. 

Liczba uczestników 
mobilności grupowej 

7 7 6 
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Liczba kandydatów 
zakwalifikowanych na liście 
rezerwowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Na podstawie zgłoszeń komisja rekrutacyjna kwalifikuje 20 uczniów do wzięcia udziału w edukacyjnych wyjazdach 

zagranicznych. Miejsce docelowe mobilności zostanie wyłonione w wyniku losowania przeprowadzonego przez komisję 

rekrutacyjną oraz przedstawiciela SU, niezwłocznie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów.  

4. Do udziału w wyjazdach zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy zdobyli łącznie minimum  13 punktów.  

5.  Każdy zakwalifikowany uczeń może wziąć udział w jednym wyjeździe edukacyjnym. 

6. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń będzie  mniejsza  od liczby  uczestników określonych w Tabeli 1, Komisja 

Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację uzupełniającą  z uwzględnieniem klas 6-tych oraz klasy 7-ej. 

7. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w  terminie: 

- od 24 października do 4  listopada 2022 r.  

8. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz rekrutacyjny (załącznik 

nr 1), formularz powinien być także podpisany przez opiekunów prawnych ucznia. Podpisanie formularza rekrutacyjnego 

jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu rekrutacji. Podpisany formularz należy przekazać do sekretariatu szkoły w 

formie papierowej do 4 listopada 2022r. włącznie. 

8. Dostarczenie formularza po terminie oraz formularza niekompletnego dyskwalifikuje kandydata z udziału w kolejnych 

etapach rekrutacji.  

9. Pracownik sekretariatu szkoły przyjmujący formularz rekrutacyjny dokonuje wstępnej oceny formalnej. 

10. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne dotyczące postępowania rekrutacyjnego  w 

postaci informacji zamieszczanej na tablicy ogłoszeń programu Erasmus+, na internetowej stronie szkoły w zakładce 

Erasmus+/w zakładce Aktualności, na godzinach wychowawczych i lekcjach języka angielskiego, w wiadomości do 

rodziców w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz podczas zebrań klasowych z rodzicami. 

11. Spośród zgłoszeń komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają największą 

liczbę punktów (najlepiej spełnią kryteria rekrutacji). 

 

Kryteria rekrutacji: 

Kryterium 1 – ocena z języka angielskiego za ostatnie zakończone półrocze nauki 

(ocena celująca - 6 pkt; bdb - 5 pkt; db - 4 pkt; dst - 3pkt; dop - 2 pkt, ndst. - 1 pkt) - 

max. 6 pkt; 

 

     
      / max. 6 pkt. 
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Kryterium 2 – Ocena z zachowania za ostatnie zakończone półrocze nauki, min. “dobre” 

(ocena wzorowa - 6 pkt; bdb -4 pkt; db -2pkt) – max. 6  pkt; 

 

 
       /max. 6 pkt. 

Kryterium 3- deklaracja udziału w zajęciach związanych z realizacją mobilności, w tym 

gotowość do realizacji zadań projektowych: przed, w trakcie oraz po mobilności- 1 pkt; 

           /1pkt. 

Kryterium 4 – Kryterium zmniejszonych szans (sytuacja materialna, niepełna rodzina, 

rodzina wielodzietna, niepełnosprawność, inne) – max. 2 pkt; 

 

      / max. 2 pkt. 

Kryterium 5 – list motywacyjny (krótki opis, dlaczego chcę wziąć udział w projekcie, 

zawarty w „Formularzu rekrutacyjnym” – max. 5 pkt; 

         / max. 5 pkt. 

Kryterium 6  - gotowość do przyjęcia uczniów zza zagranicy podczas spotkania 

międzynarodowego w kraju. 

          / 5 pkt. 

Łączna liczba zdobytych punktów          /max. 25 pkt. 

 

12. W sytuacji, kiedy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów, decyduje kolejność zgłoszeń. 

13. W przypadku kryterium 4 punkty zostają przyznane przez Komisję po analizie sytuacji oraz po konsultacji z 

wychowawcami, pedagogiem i  innymi pracownikami szkoły, jeśli jest to konieczne. 

14. Informacje zamieszczone przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym będą weryfikowane przez komisję 

rekrutacyjną, w przypadku wykrycia nadużyć bądź podawania fałszywych informacji Komisja może wykluczyć kandydata z 

procedury rekrutacyjnej. 

15. Komisja rekrutacyjna informuje kandydatów o wynikach naboru do 10 listopada 2022 r.  

16. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do 15  listopada 2022 r. 

17. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania do 17 listopada 2022 r. 

18. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o wyniku rekrutacji danego kandydata podejmuje dyrektor szkoły. 

§ 5 Warunki uczestnictwa w mobilności 

1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana przez komisję rekrutacyjną. 
2. Na 30 dni przed planowaną mobilnością zakwalifikowana osoba podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy 
uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna). Odmowa 
jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Umowa zawiera 
szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności. 
3. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 2). 

 
§ 6 Zasady rezygnacji z mobilności 

 

1. Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o odbycie 

mobilności. 

2. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w mobilności po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem uczestnika mobilności oraz jego opiekunów prawnych  – Załącznik 3. 
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3. W przypadku zakwalifikowania  ucznia na wyjazd i jego rezygnacji, uczestnictwo w mobilności zostanie zaproponowane 

uczniom według kolejności na liście rezerwowej.  

4. Każdy uczestnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji z podróży oraz zbiorowemu 

ubezpieczeniu podróżnemu. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

2. Każdy załącznik powinien być podpisany własnoręcznie przez kandydata do mobilności oraz jego opiekuna prawnego. 

3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w 

projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego 

nauczyciela znającego założenia projektu. 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu - p. Sylwii Kapłon, w sekretariacie szkoły oraz na 

stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI: 

1. Formularz rekrutacyjny. 

2. Obowiązki uczestnika mobilności. 

3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w mobilności. 

4. Klauzula informacyjna. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA NA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI 

CZĘŚĆ A: wypełnia kandydat 

Imię i nazwisko kandydata 
 

Data urodzenia 
(DD-MM-RR) 
 

Adres zamieszkania 
(ulica, kod pocztowy, miasto) 
 
 

PESEL 
 

Klasa, imię i nazwisko wychowawcy 
 

Telefon 
 

Adres email 
 

Kryteria formalne (wypełnia kandydat)    

Złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (zawarte w ankiecie rekrutacyjnej) 
 
*TAK/NIE 
*niepotrzebne skreślić 

Kryteria merytoryczne rekrutacji (wypełnia kandydat) Wypełnia komisja 
rekrutacyjna 

Kryterium 1 

Jaką ocenę uzyskałeś/-aś z języka angielskiego za ostatnie zakończone półrocze 

nauki:  

          /max. 6pkt. 

Kryterium 2 
Jaką ocenę uzyskałeś/-aś z zachowania za ostatnie półrocze? 

            /max. 6 pkt. 

Kryterium 3 

Czy deklarujesz swoją gotowość do wykonania wszystkich zadań związanych z 

wyjazdem zagranicznym, tj. :  przed, w trakcie oraz po mobilności? 

* TAK/NIE 

*niepotrzebne skreślić 

            /max. 1 pkt. 
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Kryterium 5 
Uzasadnij, dlaczego chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w mobilności zagranicznej? 
(max. 200 znaków) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           /max. 5 pkt. 
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CZĘŚĆ B: wypełnia rodzic/opiekun prawny kandydata 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: 
 

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli jest inny niż dziecka: 
 
 

 
Telefon kontaktowy: 

Adres email: 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: 

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli jest inny niż dziecka 
 
 

Telefon kontaktowy: 

Adres email: 

Dodatkowe informacje o dziecku: 
(należy wpisać wszystkie istotne informacje dot. kandydata, np. choroby, stale przyjmowane leki, 
nietolerancje pokarmowe, orzeczenie o niepełnosprawności itp.; jeśli brak należy wpisać „nd.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryterium 6 
Czy deklaruje Pan/Pani gotowość przyjęcia ucznia/-ów ze szkół partnerskich 
podczas spotkania międzynarodowego w naszej szkole w programie Erasmus+? 
*niepotrzebne skreślić 
 
*TAK/NIE 
 
Uwagi: (np. Ilość uczniów jaką jest Pan/Pani gotowy/-a przyjąć, płeć, inne): 
 
 
 
 
 
 

 
/ 5pkt. 
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CZĘŚĆ C: wypełnia komisja rekrutacyjna 

Kryterium 4 
Czy kandydat jest uczniem/ uczennicą ze specjalnymi potrzebami? 
*niepotrzebne skreślić 
Uwagi: (*podkreśl właściwe: sytuacja materialna, niepełna rodzina, rodzina 
wielodzietna, niepełnosprawność, inne, jakie?) 
 
 
 
 *TAK/NIE 

/max. 2pkt. 

Wynik postępowania rekrutacyjnego: 
*niepotrzebne skreślić 
 
zakwalifikowany/niezakwalifikowany 
 
 

Suma punktów: 
 
           /max. 25 pkt. 

 

 

Data i czytelny podpis kandydata:                                                                                          

 

……………………………………                                                                                                     

 

Data i czytelny podpis rodzica/-ów/opiekuna/opiekunki/opiekunów prawnych:  

                                                                           

  …………………………………… 

 

…………………………………… 

 

Data i czytelny podpis komisji rekrutacyjnej: 

…………………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK 2 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

PRZED MOBILNOŚCIĄ: 

● Podpisanie umowy i regulaminów; 

● Udział w spotkaniu organizacyjnym/ przygotowującym do mobilności; 

● Zapoznanie z programem mobilności; 

● Podpisanie umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a szkołą; 

● Wyrobienie karty EKUZ; 

● Posiadanie aktualnego dowodu tożsamości lub paszportu; 

● Przygotowanie stosownej dokumentacji i aktualnych zalecanych szczepień ochronnych; 

● Zaangażowanie w zajęcia i zadania przygotowawcze; 

● Nawiązanie kontaktu z uczniem/rodziną goszczącą ze szkoły partnerskiej. 

W TRAKCIE MOBILNOŚCI: 

● Realizacja programu wizyty / kursu zgodnie z programem; 

● Prowadzenie stosownej dokumentacji według wytycznych opiekuna mobilności; 

● Sprawdzanie kompletności i poprawności otrzymanych dokumentów; 

● Realizacja działań upowszechniających np. poprzez zamieszczanie relacji w mediach społecznościowych; 

● Informowanie opiekuna mobilności o jej przebiegu na bieżąco, np. jeśli uczestnik napotka na utrudnienia w 

realizacji mobilności-zły stan zdrowia, samopoczucia, inne). 

PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI: 

● Przygotowanie prezentacji/relacji z odbytej mobilności i zaprezentowanie jej przed społecznością szkoły; 

● Udział w wewnątrzszkolnym wywiadzie ewaluacyjnym nt. odbytej mobilności; 

● Wypełnienie  ankiety ewaluacyjnej; 

● Realizacja innych działań upowszechniających, w tym dzielenie się nabytymi umiejętnościami, kontakt z mediami. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie grupowej mobilności uczniów,   

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy 

w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 KA 121-SCH 

„Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry edukacyjnej” 

Nr projektu:  2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663 

  

  

Oświadczam, że z dniem ……………………………. rezygnuję z udziału w projekcie o numerze: 

 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663 

realizowanym 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach. 

Do dnia…………………………………………………… zobowiązuję się dokonać zwrotu przeznaczonych na mój wyjazd środków. 

  

  

  

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

           miejscowość i data                                               czytelny podpis kandydata   

                                                              czytelny podpis rodzica/-ów/opiekuna/opiekunki/opiekunów prawnych: 

                                                                                                            …………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK 4 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu o numerze: 2022-1-PL01-KA121-SCH-

000061663  w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 KA 121-SCH „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i 

kadry edukacyjnej” jest  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w  Puławach  ul. Jaworowa 5 

         Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

● żądania dostępu do danych osobowych; 

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

● wniesienia sprzeciwu; 

● wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

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

……………………, dn.....................                                                                              …………………………………………………………….. 

       miejsce, data                                                                                                        czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego  

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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*imię i nazwisko 

dziecka........................................... zawartych 

w „Formularzu rekrutacyjnym” dla celów rekrutacji  i realizacji  projektu o numerze: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663  

w programie Erasmus+  Akcja 1 KA 121-SCH, “Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry edukacyjnej.”  

Wyrażam zgodę na wprowadzenie  danych osobowych mojego dziecka do systemów informatycznych Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach], zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w 

Puławach z siedzibą w Puławy, ul. Jaworowa 5; 24-100 Puławy; 

- podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z udziałem w ww. 

projekcie; 
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 - dane osobowe będą przetwarzane przez 3  lata); 

- 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 projekt o numerze: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663  w programie 

Erasmus+  Akcja 1 KA 121-SCH, “Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry edukacyjnej.” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską. 

- Udzielam Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach, 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* imię i nazwisko 

dziecka............................................................................................................................. w ww. projekcie, 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 akceptuję. 

                                                                                                                  ………………………………………………………………………… 

       ……………………, ………                                                                        …………………………………………………………………………. 

 Miejsce, data                                                                               czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego  

  

  

  

*niewłaściwe skreślić 

 


