
 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY  

w ramach projektu „PODLASKA SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO" 

Nazwa szkoły 

(NIP, REGON, 

 adres, nr telefonu,  

e-mail ) 

 
 
 
 

 

Imię i nazwisko  

dyrektora szkoły 
 
 

Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu, 

nr telefonu, e-mail 

 

Oświadczam, że wskazana powyżej szkoła/palcówka jest: 

szkołą zawodową (w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 18 ust 1 i 2 ustawy oraz w art. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe z uwzględnieniem art. 164 

Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe)   

       TAK       NIE 

ma siedzibę na terenie woj. podlaskiego   TAK      NIE 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Deklaruję udział szkoły, w tym nauczycieli i uczniów w projekcie „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” realizo-

wanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-

skiego na lata 2014-2020 i w działaniach. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą, oświadczam, że: 

1. wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą; 
2. zapoznałem/am się i akceptuję warunki określone w regulaminie rekrutacji w projekcie; 
3. zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Podlaska Sieci Doradztwa Zawodowego” jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym  dla po-
trzeb rekrutacji do projektu, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o  Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. 
poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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. 
 
 

 

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

Pieczątka szkoły Miejscowość, data czytelny podpis i pieczątka dyrektora 

 


