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Formularz aplikacyjny 

AKADEMIA LIDERÓW FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

ETAP I 

Część A: Dane dotyczące wnioskującego  

Imię  

__________________________________________________________________________________ 

Nazwisko 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon 

__________________________________________________________________________________ 

E-mail 

__________________________________________________________________________________ 

Nazwa szkoły 

__________________________________________________________________________________ 

Adres szkoły 

__________________________________________________________________________________ 

 

ETAP II 

Część A: Dane ucznia: 

Data urodzenia 

__________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania 

__________________________________________________________________________________ 

Województwo 

__________________________________________________________________________________ 

Miasto 

__________________________________________________________________________________ 

Ulica 

__________________________________________________________________________________ 

Numer domu 

__________________________________________________________________________________ 



 

2 
 

Numer mieszkania 

__________________________________________________________________________________ 

Poczta 

__________________________________________________________________________________ 

Kod pocztowy 

__________________________________________________________________________________ 

 

Skąd dowiedziałeś/aś się o Akademii Liderów 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Część B: Informacje o uczniu 

Uczeń jest w klasie 

__________________________________________________________________________________ 

Średnia ocen ucznia na koniec roku szkolnego 2017/2018 

__________________________________________________________________________________ 

Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018 

jest niższy lub równy 1500 zł: 

[  ] Tak 

[  ] Nie 

Aktywność społeczno-polityczna ucznia od 1 września 2018 r. (wolontariat, harcerstwo, działalność w 

lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w lokalnej 

parafii, w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na 

rzecz kultury, itp.).  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Osiągnięcia ucznia od 1 września 2018 r. (olimpiady, konkursy, itp.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

ETAP III 

Część A 

Przedstaw podstawowe informacje o projekcie, który zamierzasz zrealizować. Projekt zaplanuj w czasie 

od września do listopada 2018 r.  

1. Nazwa projektu: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Przedstaw podstawowe informacje o projekcie, który zamierzasz zrealizować. (Jaki jest cel projektu? 

Do kogo będzie skierowany? Kto prócz Was będzie włączony w realizację projektu? Jakie działania w 

ramach projektu zaplanowaliście?)  

2. Skrócony opis projektu: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Kategoria projektu: 

 

[  ] (historyczny) projekt dotyczący pielęgnowania pamięci i tożsamości lokalnej 

[  ] (historyczny) projekt upamiętniający wybitnych Polaków lub wybitne postaci dla danej 

społeczności lokalnej 

[  ] (historyczny) projekt dotyczący obchodzonych ważnych rocznic w 2019 r.; 

[  ] (społeczny) projekt promujący postawy obywatelskie 

[  ] (społeczny) projekt dotyczący więzi międzypokoleniowych 

[  ] (społeczny) projekt samopomocowy 

[  ] (społeczny) projekt promujący wolontariat 

[  ] (społeczny) projekt charytatywny 
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4. Obszar, na którym będzie realizowany projekt (np. miejscowość, gmina): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Lista osób realizujących projekt: 

 

a.) Zespół projektowy – Liderzy (Podaj swoje imię i nazwisko oraz dane drugiego lidera, jeśli jest) 

Imię  Nazwisko E-mail 

   

   

 

b.) Zaangażowani w projekt wolontariusze (minimum 3 osoby w przypadku samodzielnego 

składania wniosku, minimum 5 osób w przypadku składania wniosku w grupie 2-osobowej) 

Imię  Nazwisko Klasa Wiek 

    

    

    

    

    

    

    

 

ETAP IV 

Część A. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCIE 

1. Czas trwania projektu (Kiedy się zacznie i kiedy się skończy? Projekty mogą być realizowane w 

terminie od 1 września do 30 listopada 2018 r.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Do kogo skierowany jest projekt – tzw. Grupa docelowa projektu (np. dzieci, starsi ludzie, 

mieszkańcy danej miejscowości)? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. Jakie są potrzeby i problemy tej grupy? Czy zweryfikowaliście te potrzeby? W jaki sposób? (np. 

ankieta, sonda, obserwacja problemu) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Jaką szacujecie liczbę odbiorców działań projektowych? 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Cel projektu (Co chcecie osiągnąć realizując projekt? Co chcecie zmienić?) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Opis działań w ramach projektu (Jakie konkretnie działania podejmiecie, by osiągnąć założony 

cel? Jak zostaną zaplanowane w czasie? Kto będzie odpowiadał za poszczególne działania w 

projekcie?) 

 

Opis działania Czas: od… do… Osoba odpowiedzialna 

   

   

   

   

   

   

   

 

7. Czy twój projekt wymaga finansowania? Jeśli tak to jak planujesz zdobyć środki na jego 

realizację? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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8. Na czym polega oryginalność Waszego pomysłu? Czym się wyróżnia? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. W jaki sposób będziecie promować swoje działania? (Pytanie o promocję projektu, sposób w 

jaki przekażecie ludziom informacje o projekcie, zasięg tych działań i liczba odbiorców) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Partnerzy projektu (Czy planujecie w ramach projektu nawiązać współpracę z jakąś 

instytucją/organizacją? Jeśli tak – na czym będzie polegał jej udział?) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. W jaki sposób twój projekt wpłynie na społeczność lokalną? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Czy planujesz projekt cykliczny czy jednorazowy? Czy myślisz, że po skończeniu projektu 

będziesz go kontynuować lub organizować kolejną edycję?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

13. W jaki sposób planujesz udostępnić rezultaty swoich działań innym ludziom?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ETAP V 

Część A: Oświadczenie 

[  ] Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Akademii Liderów Fundacji Świętego 

Mikołaja i akceptuję jego postanowienia. 

[  ] Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.  

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno. 

Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załączniku przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału 

w procesie kwalifikacyjnym dotyczącym wzięcia udziału w Akademii Liderów Fundacji Świętego 

Mikołaja. Informujemy, że każda osoba ma prawo do: dostępu do swoich danych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia, do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do 

zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto każda osoba ma prawo do żądania 

przeniesienia danych do innego administratora, jak i do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych.  

Wysłanie formularza rekrutacyjnego stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w jego treści przez Administratora, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest konieczne i niezbędne dla przyjęcia formularza 

rekrutacyjnego do procedowania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by wziąć udział w Akademii 

Liderów Fundacji Świętego Mikołaja prowadzonej przez administratora danych. 

[  ] Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

powyższym Formularzu i załącznikach przez Fundację oraz osoby współpracujące przy realizacji zadań 

Fundacji w celu wzięcia udziału w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.  

[  ] Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do V edycji Akademii Liderów Fundacji 

Świętego Mikołaja będę uczestniczyć w Szkole Letniej w terminie 22-31 lipca 2019 r. 

[  ] Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych zawartych w formularzu na potrzeby promocji 

Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.  

 

Część B: Załączniki  

Proszę załączyć do Formularza dokumenty. Pole obowiązkowe wyłącznie dla ucznia, który w roku 

szkolnym 2018/2019 nie jest stypendystą jednego z programów Fundacji Świętego Mikołaja 

1. Opinia wychowawcy/nauczyciela/pedagoga/trenera/proboszcza/instruktora harcerskiego itp.  

 

 


