
 
Oświadczenie rodziców w sprawie zgody 
na udział dziecka w projekcie Erasmus + 

 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka : ....................................................................................................... 

Klasa: ........................................................... 

w międzynarodowym projekcie Erasmus + „Our DigiLife” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 6 w Gdańsku w latach 2021-2023. 

 

Data i podpis matki/opiekuna prawnego:                

 

 

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:                        

 

 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie wizerunku mojego dziecka 

........................................................................... (imię i nazwisko) w celach promocyjnych programu Erasmus+ 

oraz projektu „Our DigiLife”. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie wywiadów 

i tekstów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych/filmów przez ZSP nr 6 w Gdańsku, szkoły partnerskie projektu 

„Our DigiLife”, platformę etwinning oraz Agencje Narodowe szkół zaangażowanych w prace projektowe Era-

smus+ oraz do realizowania celów projektu Erasmus+. Wyrażam zgodę na prowadzenie prac projektowych 

na edukacyjnej platformie etwinning. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-

pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Data i podpis matki/opiekuna prawnego:                        

 

 

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:         

 
 
 



 

Ankieta rekrutacyjna 
 
 

DANE UCZNIA: 

Imię i nazwisko: ......................................................................... 

Klasa: ................................................. 

Adres:......................................................................................... 

Telefon do rodziców: 

................................................................................................................................................ 

Dane do rekrutacji (wypełniają rodzice) – do  4 marca 2022 

Ocena z zachowania na koniec roku w poprzedniej klasie: ............................. 

Ocena z zachowania na koniec semestru tego roku: ....................................... 

Ocena z j. angielskiego na koniec roku w poprzedniej klasie: .......................... 

Ocena z j. angielskiego na koniec semestru tego roku: .................................... 

Podpis matki/ojca/opiekuna prawnego wypełniającego ankietę potwierdzający prawdziwość 

danych: 

.................................................................................................................................................... 

PYTANIA DO UCZNIA: 

1. Czy posługujesz się narzędziami cyfrowymi do celów edukacyjnych? TAK / NIE 
 

2. Jakie aplikacje/strony internetowe wykorzystujesz do nauki? 
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
......................................................................................................................................... 

 
3. Które z poniższych potrafisz wykonać? Zaznacz krzyżykiem (x). 
a) Prezentacja power point 
b) formularz google forms 
c) zamieszczanie informacji na blogu 
d) nagrywanie/edytowanie krótkich filmików 

 
4. Które z poniższych stron/aplikacji znasz i w jakim stopniu potrafisz się nimi posługiwać? 

Zaznacz x, to co znasz i wpisz 1-5 w jakim stopniu. 1 – najsłabiej, 5 – najlepiej. 
a) Kahoot: ......................... 



b) Quizizz: ......................... 
c) Wordwall: ..................... 
d) Quizlet: ......................... 
e) Mentimeter: .................. 
f) Canva: ........................... 
g) Youtube: ....................... 
h) Moviemaker: ................ 
i) Storyboard: .................. 
j) inne? Jakie? ............................................... 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO 7 MARCA 2022 ROKU. 
 

Uczeń ZOSTAŁ PRZYJĘTY/ NIE ZOSTAŁ przyjęty do zespołu Erasmus + „Our DigiLife” 
 
Podpisy komisji: 
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