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REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE  
RPMA.10.01.01-14-7354/16-00 

 

 

 

§  1:  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach projektu: KLUCZOWY PAKIET STARTOWY 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE 

2. Projekt realizowany jest przez: 

a) Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja (Lider projektu)  

ul. H. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry 

b) GMINA JABŁONNA (Partner projektu)  

ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna 

c) FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI (Partner projektu)  

ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa 

d) SZKOŁA PODSTAWOWA  im. Orła Białego w Chotomowie (Partner projektu)  

ul. Partyzantów 23, 05-123 Chotomów,  ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa 

na podstawie umowy nr  RPMA.10.01.01-14-7354/16-00  zawartej  z Województwem Mazowieckim reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:  

Oś: X. Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

4. Projekt realizowany jest od 2017-09-01 do 2018-12-31. 

 

 

§  2:  Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

(A) Regulamin –  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 im. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE; 

(B) Projekt –  oznacza projekt pn. KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. ORŁA 

BIAŁEGO W CHOTOMOWIE; 

(C) Realizator projektu –  należy przez to rozumieć ; 

(D) Biuro projektu – należy przez to rozumieć Biuro Realizatora Projektu mieszczące się w szkole: SZKOŁA PODSTAWOWA  

im. Orła Białego w Chotomowie 

(E) Szkoła – należy przez to rozumieć szkoły objęte wsparciem w ramach Projektu, której organem prowadzącym jest Centrum 

Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja; 

(F) Uczeń – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły (objętej wsparciem w ramach Projektu) bezpośrednio 

korzystającego (-ej) z wdrażanej pomocy; 
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(G) Nauczyciel – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę (w tym dyrektorów) zatrudnionych w szkołach 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie; 

(H) Szkolenia, Warsztaty, Zajęcia wyrównawcze, Kółko zainteresowań – należy przez to rozumieć zajęcia dodatkowe  dla 

uczestników (uczniów) szkół objętych wsparciem w ramach Projektu; 

(I) Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć: 

a) w przypadku Uczestnika instytucjonalnego: szkoły, tj.   bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy; 

b) w przypadku Uczestnika indywidualnego: Ucznia zakwalifikowanego do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystającego z wdrażanej pomocy; 

c) w przypadku Uczestnika indywidualnego: Nauczyciela zatrudnionego w szkołach zakwalifikowanych do udziału w 

Projekcie; 

(J) WUP/PUP - należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy/Powiatowy Urząd Pracy; 

(K) Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Dyrektorów Szkół biorących udział w Projekcie w celu przeprowadzenia 

rekrutacji Uczestników Projektu. 

 

 

§  3:  Cel Projektu 

1. Celem głównym Projektu jest:  

Wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% 

uczestników proj., tj. uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Orła Białego w Chotomowie w okresie 09.2017- 12.2018 

poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówki. 

2. Celem szczegółowym Projektu jest:  

1. Nabycie/podniesienie do XII 2018r. przez min.135 uczniów SP 2 poziomu kompetencji i umiejętności ułatwiających 

budowanie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej  i funkcjonowanie na rynku pracy dzięki objęciu ich zajęciami 

pozalekcyjnymi.  

2. Zmniejszenie do XII 2018r. dysproporcji w wynikach edukacji min. 64 Uczestników (U) SP2  poprzez objęcie uczestników                    

z trudnościami w spełnieniu wymagań edukacyjnych zajęciami wyrównawczymi.  

3. Podniesienie kompetencji min.28 nauczycieli (N) SP 2 poprzez realizację kursów doskonalących zwiększających 

gotowość do pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się, z wykorzystaniem TIK i nauczania metodą eksperymentu.  

4. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego SP 2 poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiot.  

 

3. Realizacja celów szczegółowych zostanie osiągnięta do 2018-12-31 poprzez realizację poniższych wskaźników: 

 

WSKAŹNIK WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 

Rodzaj Nazwa jm.   K M 
Docelo

wa 
Produkt 1 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie 
osoby 68 82 150 

Produkt 2 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby 25 5 30 

Produkt 3 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach 
programu. 

osoby 17 3 20 

Produkt 4 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt.   1 

Produkt 5 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 
programie 

szt.   1 

Produkt 6 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

osoby 85 85 170 
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WSKAŹNIK WARTOŚĆ WSKAŹNIKA 

Rodzaj Nazwa jm.   K M 
Docelo

wa 
Produkt 7 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych 

wsparciem w projekcie 
osoby 1 9 10 

Produkt 8 Liczba szkół z obszarów wiejskich objętych wsparciem w projekcie szt.   1 

Produkt 9 Liczba utworzonych w ramach projektu międzyszkolnych pracowni 
przedmiotowych i/lub TIK 

szt.   1 

Rezultat 1 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu 

osoby 61 74 135 

Rezultat 2 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje 
po opuszczeniu programu 

osoby 24 4 28 

Rezultat 3 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt.   1 

Rezultat 4 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt.   1 

Rezultat 5 Liczba uczniów, którzy nabyli postawy/umiejętności niezbędne na rynku 
pracy dzięki udziałowi w projekcie 

osoby 61 74 135 

 

§  4:  Zakres realizacji Projektu 

1. Projekt skierowany jest do:   

a) Uczniów uczęszczających do szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 

23, 05-123 Chotomów  

b) Nauczycieli zatrudnionych w szkole: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 

23, 05-123 Chotomów 

2. Ilość uczestników mogących zostać objętych projektem:  

a) uczniów:  łącznie 150 (68K, 82M) – klasy I - VIII 

b) nauczycieli:  łącznie 30 (25K, 5M).  

 

§  5:  Formy wsparcia w ramach projektu 

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia: 

1. Szkolenia / warsztaty / praktyki  dla uczniów : 

w ramach zadania 1:  NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA - doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli: 

 Kurs doskonalący "Motywowanie uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z SPE" (1gr. x 40h) 

 Kurs doskonalący "WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH W NAUCZANIU" (2gr. x 40h) 

 Kurs doskonalący "NAUCZANIE METODĄ EKSPERYMENTU" (1gr. x 40h) 

 

w ramach zadania 2:  KLUCZOWY PAKIET STARTOWY - rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - MATEMATYKA (3 gr. x 60h) 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - JĘZ.OBCY (J.ANG./J.NIEM) (3 gr. x 60h) 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - FIZYKA - (2 gr. x 60h) 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - CHEMIA - (2 gr. x 60h) 

 Kółko zainteresowań - MŁODY EINSTEIN-laboratorium doświadczeń i eksperymentów chemii i fizyki- (2 gr. x 40h) 

 Kółko zainteresowań - MATEMATYKA MNIE DOTYKA -   (2 gr. x 40h) 

 Kółko zainteresowań - DOLINA KONSTRUKTORÓW -   (2 gr. x 40h) 

 Kółko zainteresowań - NIEZNANE OBLICZA BIOLOGII-   (1 gr. x 40h) 
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 Kółko zainteresowań - CREATIVE ENGLISH (2 gr. x 40) 

 Kółko zainteresowań - ICH MAG DEUTSCH (1 gr. x 40h) 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - TAJNIKI LOGIKI- laboratorium logiki (1gr. x 40h) 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - NIEZNANY WSZECHŚWIAT -zajęcia fizyki z astronomią (1gr. x 40h) 

 

w ramach zadania 3:  STARTER - TWÓRCZE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ - rozwijanie wśród uczniów właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

 Warsztaty technik szybkiej nauki (8 gr. x śr. 10 os./gr. x 40h) 

 Warsztaty PRZYSTANEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (15 gr. x śr. 10 os./gr. x 40h) 

 Warsztaty KREATYWNEGO MYŚLENIA (8 gr. x śr. 10 os./gr. x 40h) 

 Organizacja wyjazdów edukacyjnych - wyjazdy zawodoznawcze (3 gr. x 50 os. + nauczyciele) (1 wyjazd/1 uczeń) 

 

w ramach zadania4:  INDIVIDUALcamp - wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia 

 Zajęcia dla uczniów z SPE - ZAJ. SOCJOTERAPEUTYCZNE  (1 gr. x 30h) 

 Zajęcia dla uczniów z SPE - KOREKCYJNO-GIMNASTYCZNE  (1 gr. x 40h)  

 Zajęcia dla uczniów z SPE - INDYWID.ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE (4 os. x 30h) 

 Warsztaty "Robotyka" (5gr. x śr. 10 os./gr. x 40h)  

 Warsztaty "DRUK 3D" (5gr. x śr. 10 os./gr. x 60h) 

 Warsztaty edukacji medialnej-MEDIAlab (5gr. x 40h) 

 

2. Wyjazdy doszkalające : 

w ramach zadania 2:  KLUCZOWY PAKIET STARTOWY - rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych 

 Organizacja wyjazdów edukacyjnych (3 gr. x 50 os. + nauczyciele) (1 wyjazd/1 uczeń) 

 

 

§  6:  Warunki udziału w projekcie 

1. Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu jest: SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 2 im. Orła Białego w Chotomowie NIP: 

5361929702, REGON: 367999367 oraz   z terenu województwa mazowieckiego, którego organem prowadzącym jest  

GMINA JABŁONNA 

2. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie, podanym przez 

Realizatora Projektu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być: 

a) Uczeń: 

a. który uczęszcza do szkoły objętej wsparciem tj.: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Orła Białego w Chotomowie,  

(zgodnie z §  4:  Zakres realizacji Projektu pkt. 1) 

b. dostarczy wypełniony Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

c. dostarczy wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku 

osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny) stanowiący załącznik nr 2 

do Regulaminu; 

d. dostarczy podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich 

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu podpisuje rodzic/opiekun prawny); 

b) Nauczyciel, który w chwili zgłoszenia się do Projektu spełnia następujące kryteria i warunki: 

a. jest zatrudniony w szkole objętej wsparciem tj.: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Orła Białego w Chotomowie,  

(zgodnie z §  4:  Zakres realizacji Projektu pkt. 1) 

b. dostarczy wypełniony formularz zgłoszeniowy do Projektu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu; 

c. dostarczy oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiący załącznik nr 2 do 

Regulaminu; 
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4. Warunki szczegółowe udziału w Projekcie: 

a) Nabór będzie prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem dyrektora Szkoły; 

b) do udziału w Projekcie będą kwalifikowani Uczniowie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły, 

pedagog oraz jeden z nauczycieli pracujących w danej szkole uczestniczącej w Projekcie (skład komisji zostanie 

powołany Zarządzeniem dyrektora szkoły); 

c) do udziału w Projekcie będzie kwalifikowany Nauczyciel przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły, 

wyznaczona przez niego osoba z kierownictwa szkoły oraz Kierownik Biura ds. systemów i projektów oświatowych 

współfinansowanych przez UE (skład komisji zostanie powołany Zarządzeniem dyrektora szkoły), 

5. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku większej liczby 

chętnych, listy rezerwowe. 

6. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie 

uczestnika zakwalifikowanego na listę podstawową (za rezygnację uznaje się złożenie przez uczestnika pisemnej rezygnacji 

z udziału w Projekcie w szkole, w której uczestnik brał udział w Projekcie). 

7. W uzasadnionych przypadkach (na przykład rezygnacji uczestników), przewiduje się możliwość dodatkowej rekrutacji 

przy zachowaniu procedur określonych niniejszym Regulaminem. 

8. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej X 

„Edukacja Dla Rozwoju Regionu”. 

 

 

§  7:  Procedura rekrutacji oraz kryteria wyboru 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest odrębnie dla każdej formy wsparcia. 

2. Wymagane dokumenty, zgodnie z § 6 pkt. 3 należy składać w szkołach biorących udział w projekcie. 

3. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji. 

4. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i 

zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania o każdej ich zmianie. 

5. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem określonych w Projekcie kryteriów: 

a) Uczeń: 

a. dobrowolna chęć udziału w projekcie,  

b. uczestnik jest uczniem szkoły objętej wsparciem tj.: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  im. Orła Białego w 

Chotomowie (zgodnie z §  4:  Zakres realizacji Projektu pkt. 1) 

c. uczestnik jest mieszkańcem województwa mazowieckiego,  

d. uczestnik otrzyma dodatkowe punkty w następujących przypadkach:  

– uczniowie z SPE   ....................................................................................................................................................................... + 5 pkt.  

– ocena roczna na koniec roku szkolnego 2016/2017 z przedmiotów objętych 

wsparciem   .................................................................................................................................................................................. + 5 pkt. 

– pisemna rekomendacja wychowawcy klasy  ............................................................................................................... + 5 pkt. 

b) NAUCZYCIEL 

a. dobrowolna chęć udziału w projekcie,  

b. deklaracja wykorzystania nabytych umiejętności w pracy  w szkole: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  im. Orła 

Białego w Chotomowie 

c. uczestnik otrzyma dodatkowe punkty w następujących przypadkach:  

– wiek 50+   ...................................................................................................................................................................................... + 5 pkt.  

– staż pracy w szkole: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  im. Orła Białego w Chotomowie do 

2 lat   ................................................................................................................................................................................................ + 5 pkt. 

6. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników w oparciu o następujące kryteria: 



 

 

Projekt pn. KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE 
realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X. Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży,  10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

 
 
 

6 

 

 

a) kompletne i poprawnie wypełnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne; 

b) spełnienie warunków formalnych i szczegółowych wymienionych w Regulaminie; 

c) limit miejsc na poszczególne formy wsparcia. 

7. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia, podpisane przez Komisję 

Rekrutacyjną, będą podstawą do utworzenia grup zajęciowych. 

8. Dokumentacja, na podstawie której uczestnik został zakwalifikowany winna być czytelna, przejrzysta i nie wzbudzać 

wątpliwości, co do sposobu kwalifikacji. Docelowo dokumentacja przechowywana będzie w SP 2. 

9. Z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego sporządzany zostanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie 

uczestników do Projektu. 

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną powiadomione poprzez wywieszenie w  szkole na tablicy ogłoszeń 

listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia, podpisanej przez Komisję Rekrutacyjną.  

11. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla celów realizacji Projektu – na 

potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej. 

12. Realizator Projektu zapewnia poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

13. W uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.   

 

§  8:  Uprawnienia i obowiązki Uczestnika indywidualnego - Ucznia 

1. Uczestnik Projektu uprawiony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Do obowiązków Uczestnika należy: 

a) systematyczny i aktywny udział w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Realizatora Projektu; 

b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności; 

c) przestrzeganie punktualności; 

d) informowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia grupowe lub indywidualne o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić udział w zajęciach; 

e) bieżące informowanie o zmianach w danych teleadresowych; 

f) uczestnictwo w mierzeniu efektów realizacji projektu w okresie trwania projektu, w trakcie i na zakończenie udziału 

w projekcie w formie ankiet. 

3. Frekwencja Uczestnika na zajęciach nie może być niższa niż 80 % godzin dydaktycznych. Nieobecność powyżej 20 % godzin 

dydaktycznych nieusprawiedliwionych stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnację taką składa jego rodzic/opiekun prawny. 

5. Skreślenie z listy uczestników Projektu może również nastąpić w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do zasad 

zapewniających prawidłową realizację wsparcia, w których Uczestnik bierze udział lub zaprzestania nauki w szkole objętej 

wsparciem. 

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w Projekcie, Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny Uczestnika) 

zobowiązany jest do zwrotu przekazanych uczestnikowi materiałów dydaktycznych oraz kosztów szkolenia.  
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§  9:  Uprawnienia i obowiązki Uczestnika indywidualnego - Nauczyciela 

1. Uczestnik Projektu uprawiony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych; 

b) potwierdzania uczestnictwa na szkoleniu każdorazowo na liście obecności; 

c) uczestnictwa w mierzeniu efektów realizacji projektu w chwili rozpoczęcia szkoleń, w trakcie ich realizacji oraz po ich 

zakończeniu w formie ankiet; 

d) przedstawienie w Biurze projektu świadectwa/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 

3. W celu otrzymania świadectwa/zaświadczenia ukończenia szkolenia, studiów podyplomowych uczestnik zobowiązany jest 

do obecności, w co najmniej 80% przewidzianych programem zajęć. Nieobecność powyżej 20 % w przewidzianych 

programem zajęciach, stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu. 

4. Organizator projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika z listy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby 

nieobecności na przewidzianych programem zajęciach w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, 

zawiadamiając o tym Uczestnika pisemnie na podany przez niego adres do korespondencji – przy czym w przypadku 

zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w 

dokumentach Uczestnika ze skutkiem doręczenia. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w Projekcie uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 

przekazanych materiałów dydaktycznych oraz kosztów udziału w studiach podyplomowych i szkoleniach. 

6. W przypadku rezygnacji/skreślenia z listy uczestników projektu kolejna osoba z listy rezerwowej może zostać przyjęta do 

Projektu, pod warunkiem możliwości realizacji programu edukacyjnego w stopniu umożliwiającym ukończenie studiów, 

uwzględniając metody samokształcenia. 

 

§  10:  Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Realizatora Projektu. 

3. W ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 

wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego oraz polskiego. 

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz poszczególnych szkołach uczestniczących w Projekcie oraz 

na stronach www tychże szkół. 

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Realizator Projektu powiadomi uczestników poprzez wywieszenie jego 

aktualnej wersji na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronach www.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

 

Zapoznano się w dniu:  ..............................................................................................................................................................................................................................  

       (data i podpis uczestnika) 

 

 

Zapoznano się w dniu: ...............................................................................................................................................................................................................................  

      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)* 

 
*) Uwaga: W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, Regulamin musi zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również jej 
prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu rekrutacji 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

W związku z chęcią udziału w Projekcie pn. KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  im. 

Orła Białego w Chotomowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020:  Oś: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie: 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) oświadczam, zgłaszam swoje uczestnictwo.  
 

 

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami. pola wyboru należy oznaczyć symbolem „x" 

 

Dane podstawowe:  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć (należy zaznaczyć)  Kobieta  Mężczyzna 

PESEL  

Wykształcenie  

Wiek w chwili przystępowania do projektu  

 

Status ucznia:  

 Klasa (aktualnie)  

 Szkoła (nazwa)   

Numer legitymacji szkolnej 

 

Dane kontaktowe 

Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego 
 

 

Ocena końcowa z przedmiotu z poprzedniego roku szkolnego  

 

 

Adres zameldowania:  

Ulica  

Nr domu / nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Poczta  

Województwo  

Powiat  
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Obszar (należy zaznaczyć)  Miejski  Wiejski 

 

Dane kontaktowe: 

 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

 

 

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

       (data i podpis uczestnika) 

 

 

 

 

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

      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)* 

 

 

 
*) Uwaga: W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, Regulamin musi zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również jej 
prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Rekrutacji 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. ORŁA 

BIAŁEGO W CHOTOMOWIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020:  Oś: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie: 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

 

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

 (imię i nazwisko dziecka). 

 

    

1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją siedzibę przy ul. 

Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:  

w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); 

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 
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2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146); 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia  

22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

 Instytucji Pośredniczącej - Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 

Warszawa 

 beneficjentowi realizującemu projekt  - Lider projektu: Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja, NIP: 6451039013, 

REGON: 272041399 adres: ul. H. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, tj.  

1) Partnerowi projektu:  GMINA JABŁONNA,  NIP: 5361771514, REGON: 013270442, adres: ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna.  

2) Partnerowi projektu:  FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI, NIP: 7010382113, REGON: 146707580, adres: 

ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa,. 

 Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu; 

7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. 

udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 

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

       (data i podpis uczestnika) 

 

 

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

      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)* 

 

 

 
*) Uwaga: W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, Regulamin musi zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również jej 
prawnego opiekuna. 
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OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO (*jeśli dotyczy) 

 

 

Oświadczam, że: 

• Zapoznałem(-am) się z zasadami udziału w projekcie i dobrowolnie wyrażam wolę uczestnictwa w nim mojego dziecka. 

• Zapoznałem(-am)   się   z   Regulaminem   uczestnictwa   w  projekcie   i  zobowiązuję  się   do  jego przestrzegania. 

• Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie uczestnictwa w projekcie moje dziecko spełnia kryteria kwalifikujące je do 

udziału w nim. 

• Zostałem(-am) poinformowany (-na), że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.   

• Mam świadomość, iż wybrane szkolenia oraz praktyki mogą odbywać się poza terenem szkoły. 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku: 

• W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam   dobrowolną  zgodę utrwalanie 

wizerunku mojego / mojego dziecka*   .............................................................................................................................................................................................  

 na zdjęciach/nagraniach video, publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu,  umieszczanie relacji filmowych z zajęć 

projektowych na stronie internetowej projektu, publikowanie zdjęć w prasie lokalnej i regionalnej. 

 

Odnośnie przetwarzania danych osobowych: 

• Wyrażam   dobrowolną  zgodę  na  gromadzenie,   przetwarzanie  i przekazywanie  moich   danych osobowych i mojego dziecka 

zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu  – zgodnie z 

informacją przedstawioną w Regulaminie. 

• Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i mojego dziecka, ich 

poprawiania i przetwarzania. 

 

 

 

 

Przekazane dane są zgodne z prawdą. 
 

 

 

 

 

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

       (data i podpis uczestnika) 

 

 

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

      (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)* 

 

 

 
*) Uwaga: W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej, Regulamin musi zostać podpisany zarówno przez daną osobę, jak również jej 
prawnego opiekuna. 

 

  


