Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZOS
Pcim z dnia 25.08.2017

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Chcemy wiedzieć więcej! ” na rok szkolny 2017/2018

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wiedza kluczem do
sukcesu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 ; 10 Oś Priorytetowa wiedza i kompetencje;

Działanie 10.01 Rozwój kształcenia

ogólnego; Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
2. Okres realizacji projektu trwa od 14.08.2017 do 13.08.2018.
3.Głównym celem projektu jest poprawa wyników szkolnych i podniesienie atrakcyjności ofert
edukacyjnej Gimnazjów z terenu Gminy Pcim poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na
rozwój kompetencji kluczowych u uczniów/uczennic Gimnazjów w latach 2017, 2018.

II. Definicje:
Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:
1. Beneficjent - Gmina Pcim 32-432 Pcim 563
2.Realizator i Biuro projektu - Zakład Obsługi Szkół , 32-432 Pcim 1178
3. Projekt - projekt pn. „Chcemy wiedzieć więcej!” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Biuro rekrutacyjne – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Trzebuni 32-438 Trzebunia 444 oraz
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Stróży 32-431 Stróża 1, sekretariat szkoły czynny w dni robocze od
8:00 – 15:00.
5. Rodzic - opiekun prawny, ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do
udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie lub opiekun prawny uczestnika
projektu - Beneficjenta Ostatecznego;
6. Kandydat na uczestnika projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie;
7. Uczestnik Projektu – Uczniowie i Uczennice PG nr 2 w Stróży oraz PG nr 3 w Trzebuni oraz
Nauczyciele

i Nauczycielki PG nr 2 w Stróży oraz PG nr 3 w Trzebuni, który po spełnieniu
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wymogów określonych w regulaminie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie, zwani
dalej Beneficjentami Ostatecznymi (BO).

III. Przebieg rekrutacji
1. Do projektu mogą się zgłaszać:
a) Dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy spełniają
następujące podstawowe kryterium rekrutacyjne: są uczniem/uczennicą PG nr 2 w Stróży
oraz PG nr 3 w Trzebuni i złożą deklaracje uczestnictwa
b) Nauczyciele zatrudnieni w PG nr 2 w Stróży oraz PG nr 3 w Trzebuni, którzy chcą
podnieść

swoje kwalifikacje i przeszkolić się w zakresie wykorzystania tablic

interaktywnych w nauczaniu oraz szkolenia z podstaw programowania (dot. nauczyciela
PG 3 Trzebunia).
2. Spośród chętnych do udziału

z klas II – III gimnazjalnych w zajęciach zostaną

zakwalifikowane uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów wg. kryteriów selekcji.
3. W przypadku zajęć rozwijających, kółek

dla uczniów zdolnych z matematyki , fizyki,

chemii, biologii, geografii, informatyk kryteria selekcji do projektu:
 priorytetowo dzieci z rodzin w których występuje trudna sytuacja materialna (oświadczenie o
wysokości dochodów na 1 członka rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc rekrutacji)
- dochód 0,00 zł – 351,00 zł -5 pkt., 352,00-514,00zł-3pkt, powyżej 514,00 zł -1pkt
 ocena z przedmiotu – matematyka (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/20017)
- db-3pkt, bdb-4pkt, cel-5pkt
 ocena z przedmiotu - fizyka (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/2017)
- db-3pkt, bdb-4pkt, cel-5pkt ,
 ocena z przedmiotu - chemia (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/2017)
- db-3pkt, bdb-4pkt, cel-5pkt ,
 ocena z przedmiotu - biologia (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/2017)
- db-3pkt, bdb-4pkt, cel-5pkt ,
 ocena z przedmiotu - geografia (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/2017)
- db-3pkt, bdb-4pkt, cel-5pkt ,
 ocena z przedmiotu - informatyka (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/2017)
- db-3pkt, bdb-4pkt, cel-5pkt ,
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 udział w konkursach przedmiotowych, zawodach (oświadczenie ucznia potwierdzone
podpisem nauczyciela) - etap gminny-3pkt, etap powiatowy-4pkt, etap wojewódzki-5pkt
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen, o kolejności na liście
rankingowej decyduje wyższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.
4. W zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów słabszych z matematyki, fizyki, chemii,
biologii, geografii, ) kryteria selekcji do projektu:
 priorytetowo dzieci z rodzin w których występuje trudna sytuacja materialna (oświadczenie o
wysokości dochodów na 1 członka rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc rekrutacji) dochód 0,00 zł – 351,00 zł -5 pkt., 352,00-514,00zł-3pkt, powyżej 514,00 zł -1pkt
 ocena z przedmiotu – matematyka (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/20017)
- dop-5pkt, dst-4pkt, db-4pkt
 ocena z przedmiotu – fizyka (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/20017)
- dop-5pkt, dst-4pkt, db-4pkt
 ocena z przedmiotu – chemia (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/20017)
- dop-5pkt, dst-4pkt, db-4pkt
 ocena z przedmiotu – biologia (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/20017)
- dop-5pkt, dst-4pkt, db-4pkt
 ocena z przedmiotu – geografia (ocena roczna z dziennika szkolnego z roku 2016/20017)
- dop-5pkt, dst-4pkt, db-4pkt
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen, o kolejności na liście
rankingowej decyduje niższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.
5. W celu zgłoszenia się do projektu ucznia/uczennicy należy dostarczyć
rekrutacyjnego (sekretariat szkoły) wypełnione i podpisane

do punktu

przez opiekunów prawnych

komplet dokumentów rekrutacyjnych:
a) Deklaracja uczestnictwa
b) Oświadczenie o dochodach
c) Oświadczenie o konkursach
d) Oświadczenie uczestnika projektu

(dostarczone po zakwalifikowaniu do udziału

w projekcie)
e) Zakres danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (dostarczone po
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie)
6. W celu zgłoszenia do projektu

nauczyciela/nauczycielki

należy dostarczyć do punktu

rekrutacyjnego podpisane komplety dokumentów rekrutacyjnych:
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a) Deklaracja uczestnictwa
f) Oświadczenie uczestnika projektu (dostarczone po zakwalifikowaniu do udziału
w projekcie)
g) Zakres danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego

(dostarczone po

zakwalifikowaniu do udziału w projekcie)
7. W przypadku dużej ilości chętnych osób spełniających kryteria zostanie utworzona lista
rezerwowa.
8. Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze rekrutacyjnym i u Realizatora projektu, jak
również na stronach internetowych Beneficjenta www.pcim.pl i szkół biorących udział w
projekcie oraz zostaną rozdane podczas spotkania rekrutacyjnego Szkole.
9. Rekrutacja zostanie podzielona na 3 etapy:
E1: II połowa sierpnia do 13.09.2017 – rekrutacja wstępna polega na przyjmowaniu
formularzy zgłoszeń i stosownych dokumentów oraz weryfikacja wymogów formalnych.
E2: od 14.09.2017 do 15.09.2017 – wstępna selekcja kandydatów/kandydatek, ocena
spełnienia w/w kryteriów, posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora
szkoły pod przewodnictwem koordynatora projektu, utworzenie listy rezerwowej
ogłoszenie wyników końcowych oraz powiadomienie osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników,
rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.
10. Rekrutacja rozpoczynać się będzie poprzedzoną akcją promocyjną projektu. Akcja
promocyjna skierowana będzie do społeczności lokalnej w tym szczególnie do uczniów oraz
nauczycieli szkół wykazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Ukaże się informacja
o możliwości

udziału

w projekcie na stronie internetowej

Beneficjenta , szkoły, na

szkolnych tablicach informacyjnych u Realizatora oraz w kościele podczas ogłoszeń
parafialnych. W tym celu zostanie powołana komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem
koordynatora projektu zgodnie z poszanowaniem równości szans, w tym równości płci. Co
oznacza, że w projekcie będą uczestniczyć zarówno chłopcy jak i dziewczynki, bez
ograniczenia dostępności udziału z zajęciach. Ponadto w projekcie zapewniony jest równy
dostęp uczniów z niepełnosprawnościami.
11. Na początku września w każdej klasie gimnazjalnej odbędzie się spotkanie rekrutacyjne
z uczniami w Szkole podczas którego młodzież zostawanie poinformowana o zakresie
i celach projektu. Zainteresowanym uczestnictwem w projekcie przekazane zostaną
dokumenty rekrutacyjne.
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12. Wyznaczona przez koordynatora osoba będzie notowała zgłoszenia na zatwierdzonej przez
koordynatora liście stanowiącej załącznik nr 1 do mniejszego regulaminu, ze wskazaniem
daty otrzymania pełnej dokumentacji zgłoszeniowej. Lista ta wraz z dokumentacją zostanie
odebrana z Biura Rekrutacyjnego przez koordynatora i przechowywana będzie u realizatora
projektu.
13. Po odebraniu przez koordynatora

zgłoszeń oraz listy

stanowiącej załącznik

nr 1 do

niniejszego Regulaminu, zostaną stworzone listy uczestników projektu „Chcemy wiedzieć
więcej!”. Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). W
przypadku dużej ilości osób chętnych do udziału w projekcie przekraczającej zakładaną
liczbę uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną
włączone do uczestnictwa w projekcie po spełnienie kryteriów selekcji

w przypadku

rezygnacji lub w przypadku 3 tygodniowej nieobecności BO na zajęciach.
14. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmie
koordynator projektu. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do projektu ustalana
będzie przez Komisje Rekrutacyjną na podstawie analizy dostarczonych przez koordynatora
dokumentów.
15. Decyzja o zakwalifikowaniu BO do projektu zostanie podana do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie list osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeniowej

Szkoły.

Komisja Rekrutacyjna zobowiązuje się przeprowadzić proces rekrutacji zgodnie z zasadą
równości szans.
16. Realizator zastrzega sobie prawo doboru Uczestników/Uczestniczek, spełniający kryteria
zawarte w nn. Regulaminie, aby było możliwe zrealizowanie wniosku o dofinansowanie
projektu w tym rezultatów i wskaźników.

IV. Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu
1.W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:
a) Klub naukowca chemii – zajęcia rozwijające PG3 dla 1 grupy - 8 osób -2 godz. w tygodniu.
b) Fizyka przez duże F pisane – zajęcia rozwijające PG3 dla 1 grupy - 8 osób -2 godz.
w tygodniu.
c) Koło młodego Programisty „Mistrzowie kodowania”– zajęcia rozwijające PG3 dla 1 grupy - 8
osób -2 godz. w tygodniu.
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d) Warsztaty dla nauczycieli z zastosowania tablic interaktywnych w nowoczesnym nauczaniu –
dla 16osób - 8 h zajęć.
e) Szkolenie podstawy programowania w języku C++ dla nauczyciela PG3
f) Matematyka wokół nas – zajęcia dydaktyczno

– wyrównawcze z matematyki

PG3 dla 2 grup - 8 osób -1 godz. w tygodniu dla grupy.
g) Koło matematyczne Matematyka interaktywna – zajęcia rozwijające PG2 dla 1 grupy - 8 osób
-1 godz. w tygodniu.
h) Na mapie i w terenie – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii PG2 dla 1 grupy – 8
osób - 1 godz. w tygodniu
i) Koło biologiczne Młody Biolog – zajęcia rozwijające PG2 dla 1 grupy – 8 osób - 1 godz.
w tygodniu
j) Koło fizyczne „Świat fizyki” – zajęcia rozwijające PG2 dla 1 grupy – 8 osób - 1 godz.
w tygodniu
k) Koło naukowe z chemii „Świat chemii” – zajęcia rozwijające PG2 dla 1 grupy – 8 osób
- 1 godz. w tygodniu
l) Matematyka wokół nas – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki PG2 dla 2 grup
po 8 osób – 1 godz. w tygodniu.
2. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny.
3.Uczestnik/Uczestniczka

projektu, a w przypadku uczniów ich opiekunowie prawni, są

zobowiązani zawiadomić Wnioskodawcę o zamiarze przerwania udziału w projekcie, składając
pisemną rezygnację i wyjaśnienie.
4. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa, a także nieobecność na zajęciach, przekraczającą
nieusprawiedliwioną 3 tygodniową nieobecność skutkuje wykreśleniem uczestnika z projektu
a także w tedy gdy rażąco on naruszy zasady współżycia społecznego podczas zajęć
projektowych.
5. Skreślenie ucznia/uczennicy lub nauczyciela/nauczycielki z listy uczestników projektu
dokonuje koordynator projektu, wskazując równocześnie pierwszą osobę z listy rezerwowej
danych zajęć.
6. Uruchomienie listy rezerwowej na zajęcia grupowe będzie możliwe jedynie w przypadku,
gdy do końca realizacji zajęć w danej grupie pozostanie minimum 50% godzin przewidzianych
na całą ścieżkę kształcenia dla grupy.
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V. Postanowienia końcowe
1. Realizator ma prawo zmiany regulaminu, z zachowaniem pisemnej formy w postaci aneksu.
2. W kwestiach nieopisanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje koordynator projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2017 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
4. Do obowiązku Uczestnika projektu w ramach realizacji projektu należy w szczególności:
a) punktualne i regularne uczestnictwo w zajęciach, potwierdzone podpisem na liście obecności.
b) udział w badaniach ankietowych i wywiadach wykonywanych na potrzeby monitoringu projektu.
5. W związku z reorganizacją placówek oświatowych tj. likwidacja gimnazjów i powstanie klas
gimnazjalnych przy szkołach podstawowych po 01 września 2017 znika nazewnictwo publiczne
gimnazjum . W jego zastępstwie pojawi się szkoła podstawowa z klasami gimnazjalnymi. W obecnej
sytuacji skierowano

również pismo o zmiany w projekcie dotyczących tejże organizacji

i wydłużenia rekrutacji na miesiąc wrzesień, obecnie pismo to jest w trakcie konsultacji i winno
być zatwierdzone we wrześniu 2017. By móc jednak rozpocząć z zajęciami od miesiąca września
w projekcie podjęto decyzję o rozpoczęciu rekrutacji i złożeniu już dokumentacji przez uczniów
i nauczycieli pod nazewnictwem nowych szkół tj. PG 2 Stróża - Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży
z klasami gimnazjalnymi ; PG 3 Trzebunia – Szkoła Podstawowa w Trzebuni z klasami
gimnazjalnymi.
Załączniki:
1. Wzór listy rekrutacyjnej .
2. Wzór Deklaracji uczestnictwa BO ucznia i nauczyciela (aib)
3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodów na jednego członka rodziny.
4. Wzór oświadczenia BO o udziale konkursach przedmiotowych.
5. Wzór oświadczenia uczestnika projektu .
6. Wzór zakresu danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista rekrutacyjna
…………………………………………………………………………….

Lp.

Data
Godzina
zgłoszenia zgłoszenia

Podpis osoby składającej
dokumentację
rekrutacyjną

Podpis osoby przyjmującej
dokumentację
rekrutacyjną

Potwierdzam przyjęcie listy rekrutacyjnej:
…………………………………………………
Data i podpis koordynatora
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Załącznik nr 2a do Regulaminu
Deklaracja BENEFICJENTA OSTATECZNEGO (uczeń)
Ja, niżej podpisany(a),
......................................................................................................................................................
.
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Gminy Pcim pn. Chcemy wiedzieć więcej!,
oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa,
ponieważ: (proszę uzupełnić właściwie)
 Jestem uczniem klasy gimnazjalnej ………. Szkoły Podstawowej ………………. …………
 Dochód miesięczny mojej rodziny na 1 członka rodziny wynosi (zakreślić właściwie , badane na
podst. oświadczenia zał. 4 ) :

 0,00 – 351,00 zł

tak/nie

 352,00 - 514,00 zł

tak/nie

 powyżej 514,00 zł

tak/nie

 W roku szkolnym 2016/2017 moja końcowo roczna ocena z przedmiotu matematyka

wynosiła …………….
 W roku szkolnym 2016/2017 moja końcowo roczna ocena z przedmiotu fizyka

wynosiła………..
 W roku szkolnym 2016/2017 moja końcowo roczna ocena z przedmiotu chemia

wynosiła………..
 W roku szkolnym 2016/2017 moja końcowo roczna ocena z przedmiotu biologia

wynosiła………..
 W roku szkolnym 2016/2017 moja końcowo roczna ocena z przedmiotu geografia

wynosiła………..
 W roku szkolnym 2016/2017 moja końcowo roczna ocena z przedmiotu informatyka

wynosiła………..
 Udział w konkursach przedmiotowych (zakreślić właściwie , badane na podst. oświadczenia ucznia
potwierdzone podpisem nauczyciela - wychowawcy )

 etap gminny

tak/nie

 etap powiatowy

tak/nie

 etap wojewódzki

tak/nie
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Ponadto deklaruję swój udział (proszę podkreślić właściwie) :


Klub naukowca chemii - zajęcia rozwijające PG3

 Fizyka przez duże F – zajęcia rozwijające PG 3
 Koło młodego programisty Mistrzowie kodowania - zajęcia rozwijające PG 3
 Matematyka wokół nas – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze PG 3
 Koło matematyczne Matematyka interaktywna PG 2
 Na mapie i w terenie - zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z geografii PG 2
 Koło biologiczne „Młody Biolog”- zajęcia rozwijające PG 2
 Koło fizyczne „Świat fizyki” – zajęcia rozwijające PG 2
 Koło naukowe „Świat chemii” – zajęcia rozwijające PG 2
 Matematyka wokół nas – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki PG 2
Uczestnik projektu zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego zajęcia o planowanej
nieobecności bądź rezygnacji z udziału w projekcie. Pouczenie o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą : mam świadomość, że za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą ponoszę odpowiedzialność za podstawie przepisów prawa polskiego i wspólnotowego.
…………………., dnia …………………………..
……………………………………….
czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego- uczestnika projektu

………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
zamieszkały……………………………………………………………………………….
(adres)
Oświadczam iż dochody netto mojej rodziny w miesiącu ……….. 2017 wyniosły:
……………………………………(słownie)…………………………………………………..
Ilość członków rodziny………………

……………………………………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego )
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O KONKURSACH

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)
Oświadczam iż w roku szkolnym 2016/2017 brałem/brałam udział w następujących
konkursach (proszę podać tytuł konkursu ) :
 Etap gminny : ……………………………………………………………………..
 Etap powiatowy : …………………………………………………………………
 Etap wojewódzki : ………………………………………………………………..
………………………………….
(podpis ucznia/uczennicy)

……………………………………………………..
(podpis nauczyciela, wychowawcy )

Projekt Chcemy wiedzieć więcej!

Załącznik nr 5 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Chcemy wiedzieć więcej” nr RPMP.10.01.03-120346/16 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd
Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul.
Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do
spraw rozwoju

regionalnego z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507

Warszawa,
3. 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie,
a także:
1) rozporządzenie 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) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
4) rozporządzenie 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 „Chcemy wiedzieć
więcej”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu,

ewaluacji,

kontroli,

audytu

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi
realizującemu projekt

- Gminie Pcim 32-432 Pcim 563 i podmiotom, które na zlecenie

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego1, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym

podmiotom,

realizującym

na

zlecenie

Powierzającego,

Instytucji

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;
6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

1

Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju Regionalnego
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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 kompetencji2;
8. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy3;
9. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)4;
10. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY

PODPIS

UCZESTNIKA

PROJEKTU

…………………………………………………
(CZYTELNY

PODPIS

OPIEKUNA PRAWNEGO**)

2

Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
4
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy
3
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RODZICA

LUB

Załącznik nr 6 do Regulaminu
Poniższy formularz należy wypełnić drukowanymi literami
Dane uczestnika
Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego:
Dane uczestnika:
1 Szkoła, do której uczęszcza uczeń

2 Imię
3 Nazwisko
4 PESEL
Dane kontaktowe:
5 Województwo
6 Powiat
7 Gmina
8 Miejscowość
9 Ulica
10 Nr budynku
11 Nr lokalu
12 Kod pocztowy
13 Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail

Projekt Chcemy wiedzieć więcej!

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:
14 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia*
 tak

- nie

- odmowa podania informacji

15 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
 tak

- nie

16 Osoba z niepełnosprawnościami*
 tak

- nie

- odmawiam podania informacji

17 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących*
 tak

- nie

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
 tak

- nie

18 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu*
 tak

- nie

19 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
 tak

- nie

- odmawiam podania informacji

* Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź
…………………………
………..…………………...

(miejscowość, data)
(podpis uczestnika)
…………………………………………………
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2b do Regulaminu
Deklaracja BENEFICJENTA OSTATECZNEGO (nauczyciel)
Ja, niżej podpisany(a),
......................................................................................................................................................
.
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Gminy Pcim pn. Chcemy wiedzieć więcej!,
oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa,
ponieważ: (proszę uzupełnić właściwie)
 Jestem nauczycielem klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej …………………….. tak/nie
Ponadto deklaruję swój udział (proszę właściwie zaznaczyć znak „X”) w :
 w warsztatach zastosowania tablic interaktywnych w nauczaniu
 w szkoleniu podstawy programowania w języku C+ (dotyczy nauczyciela z PG3 Trzebunia)
Uczestnik projektu zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego zajęcia o planowanej
nieobecności bądź rezygnacji z udziału w projekcie. Pouczenie o odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą : mam świadomość, że za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą ponoszę odpowiedzialność za podstawie przepisów prawa polskiego i wspólnotowego.
…………………, dnia …………………………..
……………………………………….
czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego- uczestnika projektu
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