Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2017
Burmistrza Miasta Kudowa - Zdrój
z dnia 1 września 2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa
10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 1. Informacje ogólne
Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna
edukacja” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
1. Beneficjentem jest Gmina Kudowa - Zdrój.
2. Projekt „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” jest realizowany przez Gminę Kudowa Zdrój w terminie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
3. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum należących do
Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II oraz do Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych
przez Gminę Kudowa - Zdrój.
4. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 362 uczniów, w tym 186 uczennic, uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum należących do Zespołu Szkół Publicznych im. Jana
Pawła II oraz do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie - Zdroju w tym rozwinięcie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
wzrost kompetencji zawodowych u 68 nauczycieli ( w tym 52 kobiet) tych szkół.
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§ 2. Oferowane formy wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w podziale na poszczególne szkoły:
 zajęcia wyrównawcze – dla uczniów osiągających zaniżone wyniki w nauce,
mających trudności z opanowaniem materiału,
 zajęcia rozwijające – dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce,
rozszerzające wiadomości zdobyte na lekcjach, kształtujące zainteresowania uczniów/
nic i przygotowujące do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 zajęcia z zakresu treningu postaw kluczowych dla rynku pracy oraz indywidualne
doradztwo zawodowe - organizowane dla wszystkich uczniów w celu wykształcenia u
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uczniów/ nic, postaw przydatnych na rynku pracy tj. współpracy w grupie,
przedsiębiorczości, relacji z pracodawcą, odpowiedzialności,
 szkolenia dla nauczycieli – są uzupełnieniem wsparcia skierowanego do uczniów/ nic,
obejmą posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce: wykorzystania
metod eksperymentu w edukacji, przygotowania do prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na
rynku pracy.
Uczniowie mogą uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia.
Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z programami opracowanymi przez szkoły.
Zajęcia odbywają się na terenie danej szkoły, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, również
w sobotę, ferie i inne dni wolne od nauki – prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w
oparciu o art. 7e ustawy o systemie oświaty po uzyskaniu akceptacji rodziców/prawnych
opiekunów uczniów.
Projekt będzie realizowany z zastosowaniem zasady równości płci oraz zasady równych szans.

§ 3. Ogólne zasady rekrutacji
1. Uczestnikami projektu są uczniowie ze szkoły wymienionej w § 1 pkt 3.
2. Uczestnikami projektu są również nauczyciele ze szkół wymienionych w § 1 pkt 3.
3. Rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona zostanie we wrześniu 2017 roku.
4. Rekrutacja w szkołach biorących udział w projekcie poprzedzona zostanie akcją informacyjną
skierowaną do uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.
5. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi.
6. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
7. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na
terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
8. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu prowadzi Sekretarz Projektu
przy udziale Szkolnego Koordynatora Projektu.
§ 4. Zasady rekrutacji i kwalifikacja uczestników
1. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje wypełnienie
następujących warunków i kryteriów:
a) zgłoszenie uczestnictwa ucznia w zajęciach dodatkowych poprzez podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1;
b) przeprowadzone w szkole rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia/uczennicy wskazujących na potrzebę udziału w określonych
zajęciach dodatkowych, oceny końcowe z przedmiotów na koniec poprzedniego roku
szkolnego.
2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych będzie prowadzone w oparciu
m.in. o:
a) analizę osiągnięć i zainteresowań uczniów;
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b) obserwację uczniów m.in. podczas zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, w czasie
przerw;
3. Do udziału w zajęciach wyrównawczych zostają zakwalifikowani uczniowie i uczennice, którzy
uzyskają najwięcej punktów – końcowa ocena z przedmiotu: 3 – 1 pkt; 2 – 2 pkt; 1 – 3 pkt.
4. Do udziału w zajęciach rozwijających zostaną zakwalifikowani uczniowie i uczennice
którzy/które osiągają z danego przedmiotu, którego dotyczyć będą zajęcia dodatkowe wyniki
celujące, b. dobre, dobre, dostateczne; bądź tacy, którzy wykazują zainteresowanie w danej
dziedzinie i w opinii wychowawcy klasy powinni brać udział w tego rodzaju zajęciach
dodatkowych.
5. Rekrutacja nauczycieli/ lek będzie odbywało się na podstawie wstępnych testów
kwalifikacyjnych. Nauczyciele/ lki, którzy uzyskają najsłabszy wynik będą mieli/ ały
pierwszeństwo
udziału
w projekcie. Drugim warunkiem dającym pierwszeństwo udziału w projekcie jest prowadzenie
zajęć w projekcie. Do projektu zakwalifikują się osoby, które uzyskają najwięcej punktów
zgodnie z wytycznymi:
- najniższy wynik testu – 2 pkt;
- prowadzenie przez nauczycieli/ ki zajęć w projekcie – 1 pkt.
6. Za rekrutację odpowiada Sekretarz Projektu oraz Dyrektor szkoły - Szkolny Koordynator.
7. Dyrektor powołuje Zespół ds. Rekrutacji złożony minimum z dwóch przedstawicieli Rady
Pedagogicznej. Zespołowi przewodniczy Szkolny Koordynator.
8. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rekrutacji stanowi załącznik nr 2.
9. Z posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji sporządza się protokół zawierający szkolną listę
uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli
została utworzona – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
10. Rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku,
gdy liczba uczniów kwalifikujących się do udziału w projekcie jest większa od ilości dostępnych
miejsc.
11. O zakwalifikowaniu do projektu Szkolny Koordynator powiadamia ucznia i jego opiekuna
prawnego.
12. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest
przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji.
13. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u Szkolnego
Koordynatora.
14. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej Uczestników
projektu.
§ 5. Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnicy projektu mają prawo do:
a) Nieodpłatnego udziału w zajęciach, do których zostali zakwalifikowani,
b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczą,
c) Korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych wykorzystanych w ramach projektu.
2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do:
a) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach na poziomie minimum 80%.
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b) Przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie,
c) Wypełniania testów i ankiet sprawdzających oraz innych dokumentów służących
monitorowaniu, kontroli i ewaluacji Projektu,
d) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo
w projekcie.
3. Opiekun prawny uczestnika projektu jest zobowiązany do:
a) wypełniania ankiet i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu;
b) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym
harmonogramem;
c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział dziecka w
projekcie;
d) zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 6. Zasady rezygnacji i skreślenia z udziału w projekcie
1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku, gdy rezygnacja jest
usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi.
2. W przypadku rezygnacji z Uczestnictwa w projekcie, uczeń zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji do Szkolnego Koordynatora (w
imieniu dziecka podpisuje rodzic / opiekun prawny) – Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
4.
3. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie lub nieobecności w zajęciach
poniżej 80%.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu pn. „Kreatywna
szkoła – nowoczesna edukacja”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji
projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Lista załączników
Załącznik 1-wzór- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik 2-wzór- Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Zespołu ds. Rekrutacji
Załącznik 3-wzór- Protokół z rekrutacji
Załącznik 4- wzór – Oświadczenie o rezygnacji z zajęć dodatkowych
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ZAŁĄCZNIK 1 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja”
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie - Zdroju
Dane uczestnika projektu:
Uczeń/uczennica…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)
Szkoła Podstawowa …......................….................................................. klasa …..................
Nr PESEL ……………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia: Miejscowość …………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo.........................................
Ulica ……………………………………………. Nr domu/mieszkania ………………………
Dane opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego …..........................................................……………………………….
Adres zamieszkania opiekuna prawnego: Miejscowość ………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo...................................................
Ulica ……………………… Nr domu/mieszkania …………
telefon opiekuna prawnego …......................……………………………………………………
e-mail opiekuna prawnego …......................…………………………………………………….

1. Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie Zdroju
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych
w ramach projektu „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
Nazwa zajęć: zajęcia rozwijające uzdolnienia
Zajęcia z informatyki
Koło matematyczno-przyrodnicze
Robotyka

Deklaracja: ( wstawić X)
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Nazwa zajęć: zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyr.
Zajęcia wyr.
Zajęcia wyr.
zajęcia wyr.

Deklaracja: ( wstawić X)

z matematyki
z niemieckiego
z informatyki
z przyrody sp-3

Nazwa zajęć:

Deklaracja: ( wstawić X)

trening postaw kluczowych

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie i akceptuję jego warunki.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku
mojego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu
„Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
6. W związku z przystąpieniem dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji projektu
7. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kudowie Zdroju
Dane uczestnika projektu:
Uczeń/uczennica…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)
Szkoła Podstawowa …......................….................................................. klasa …..................
Nr PESEL ……………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia: Miejscowość …………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo.........................................
Ulica ……………………………………………. Nr domu/mieszkania ………………………
Dane opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego …..........................................................……………………………….
Adres zamieszkania opiekuna prawnego: Miejscowość ………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo...................................................
Ulica ……………………… Nr domu/mieszkania …………
telefon opiekuna prawnego …......................……………………………………………………
e-mail opiekuna prawnego …......................…………………………………………………….

1. Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kudowie Zdroju
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych
w ramach projektu „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
Nazwa zajęć: zajęcia rozwijające uzdolnienia
zajęcia j. angielskiego
zajęcia j. niemieckiego
zajęcia matematyki
zajęcia informatyki
zajęcia z chemii
zajęcia z geografii

Deklaracja: ( wstawić X)

Nazwa zajęć: zajęcia wyrównawcze
zajęcia wyr. z matematyki
zajęcia wyr. z angielskiego
zajęcia wyr. z niemieckiego
zajęcia wyr. z informatyki

Deklaracja: ( wstawić X)
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Nazwa zajęć:

Deklaracja: ( wstawić X)

trening postaw kluczowych

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie i akceptuję jego warunki.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku
mojego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu
„Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
6. W związku z przystąpieniem dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji projektu
7. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
dla uczniów Gimnazjum ZSP w Kudowie Zdroju
Dane uczestnika projektu:
Uczeń/uczennica…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)
Szkoła Podstawowa …......................….................................................. klasa …..................
Nr PESEL ……………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia: Miejscowość …………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo.........................................
Ulica ……………………………………………. Nr domu/mieszkania ………………………
Dane opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego …..........................................................……………………………….
Adres zamieszkania opiekuna prawnego: Miejscowość ………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo...................................................
Ulica ……………………… Nr domu/mieszkania …………
telefon opiekuna prawnego …......................……………………………………………………
e-mail opiekuna prawnego …......................…………………………………………………….

1. Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” dla
uczniów Gimnazjum w ZSP w Kudowie Zdroju
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych
w ramach projektu „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”

Nazwa zajęć: zajęcia rozwijające uzdolnienia
Deklaracja: ( wstawić X)
zajęcia matematyka
zajęcia informatyka
zajęcia z biologii
Nazwa
zajęć:
zajęcia
dla
szczególnie Deklaracja: ( wstawić X)
uzdolnionych
zajęcia j. angielski
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Nazwa zajęć: zajęcia wyrównawcze
zajęcia wyr.
zajęcia wyr.
zajęcia wyr.
zajęcia wyr.
zajęcia wyr.
zajęcia wyr.

Deklaracja: ( wstawić X)

z matematyki
z angielskiego
z informatyki
z fizyki
z biologii
z chemii

Nazwa zajęć:

Deklaracja: ( wstawić X)

trening postaw kluczowych
indywidualne doradztwo zawodowe

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie i akceptuję jego warunki.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku
mojego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu
„Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
6. W związku z przystąpieniem dziecka do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji projektu
7. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
dla nauczycieli
Dane uczestnika projektu:
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu)
Nazwa zakładu pracy …......................…................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL ……………………………………………………
Adres zamieszkania: Miejscowość …………………………… kod pocztowy ………………..
Gmina.............................Powiat...................................Województwo.........................................
Ulica ……………………………………………. Nr domu/mieszkania ………………………
telefon …......................……………………………………………………
e-mail …......................…………………………………………………….
wykształcenie kierunkowe: ……………………………………………………………….
1. Deklaruję udział w projekcie „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
2. Wyrażam zgodę na udział w szkoleniach dla nauczycieli :

Nazwa szkleń
techniki komputerowe sp-2 (40 godzin)
jakość nauczania sp-2 (20 godzin)
techniki komputerowe- GIM ( 40 godzin)
rozwój na rynku pracy – GIM ( 6 godzin)
jakość nauczania – GIM ( 20 godzin)
techniki komputerowe sp-3 ( 40 godzin)
jakość nauczania sp-3 ( 20 godzin)

Deklaracja: ( wstawić X)

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwaw projekcie i
akceptuję jego warunki.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku
w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacji projektu „Kreatywna szkoła
– nowoczesna edukacja”.
6. W związku z przystąpieniem do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich w celu realizacji projektu.
7. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

…………………………………..
data przystąpienia do projektu

…………………………..
czytelny podpis uczestnika
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu (50412),
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 (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
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
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.),
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.),
3) Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.),
4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217),
5) Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014
r., wyznaczający kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w
ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki Rybołówstwa,
6) Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego – umowa zawarta pomiędzy Rządem
Polskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 listopada 2014 r., będąca
wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do
realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla
rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich
finansowania, koordynacji i realizacji.
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3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja” w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań
informacyjno promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia
obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o
podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS,
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, beneficjentowi realizującemu
Projekt – Gminie Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój oraz podmiotom, które
świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, lub
beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP
2014-2020,
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
6. w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji1
7. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy2,
8. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………
miejscowość i data

1
2

………….……………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika

Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

jeśli nie
dotyczy. edukacja” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do
ProjektWykreślić,
„Kreatywna szkoła
– nowoczesna
wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego `

`

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Powierzającej, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507),
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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z
późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
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 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r.),
2) Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.),
3) Rozporządzenie Wykonawcze 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
beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi,
4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
5) Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 –
2020.
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja” w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i
raportowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
funduszy spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS,
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4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej- Zarządowi
Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, beneficjentowi realizującemu
Projekt –Gminie Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój oraz podmiotom, które
świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji
Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020,
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis uczestnika
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ZAŁĄCZNIK 2 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja”
…..............................................
pieczęć szkoły

ZARZĄDZENIE NR ……………
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3/ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Z DNIA......................
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu
pn. „Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja”
§1
Powołuję Zespół ds. Rekrutacji do prac związanych z rekrutacją uczniów/uczennic do udziału w
projekcie pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja” w składzie:
1. Przewodniczący Zespołu ds. Rekrutacji: ………………………………………………..
2. Członek Zespołu ds. Rekrutacji: …………….…………………………………………..
3. Członek Zespół ds. Rekrutacji: …………………………………………………………
§2
Zespół ds. Rekrutacji przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady i kryteria ustalone
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja”.
§3
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez złożenie Deklaracji uczestnictwa
w projekcie wg wzoru stanowiącego załącznik do REGULAMINU REKRUTACJI I
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 4 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
§4
Zespół ds. Rekrutacji przeprowadza rekrutację od dnia 4 września 2017 r. do 30 września 2017 r.
§5
Ze swoich prac Zespół ds. Rekrutacji sporządza protokół zawierający szkolną listę uczestników
projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została utworzona.
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§6
Dokument o którym mowa w § 5 sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja”.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
podpis Dyrektora
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ZAŁĄCZNIK 3 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja”
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR …../ GIMNAZJUM W .................................................
Protokół z posiedzenie Zespołu ds. Rekrutacji powołanego na podstawie Zarządzenia nr ........................
z dnia ................... do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe realizowane
w ramach projektu pn. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”.
Data posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji: .............................................................................................
Miejsce posiedzenia Zespołu ds. Rekrutacji: ........................................................................................
Skład Zespołu ds. Rekrutacji:
Przewodniczący Zespołu ds. Rekrutacji (imię i nazwisko, stanowisko): ……..........................................
Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
Przebieg pracy Zespołu ds. Rekrutacji:
1. Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI
I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy Zespołu ds. Rekrutacji.
2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie.
3. Zakwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe zgodne z rozpoznanymi potrzebami,
możliwościami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zajęciami zaplanowanymi dla szkoły we wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. Sporządzenie szkolnej listy uczestników projektu.
5. Sporządzenie rezerwowej szkolnej listy kandydatów na uczestników projektu (jeśli została
sporządzona).
6. Uwagi Zespołu ds. Rekrutacji: ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował/a:
Podpisy członków Zespołu ds. Rekrutacji:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
…………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis Szkolnego Koordynatora
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Załącznik nr 1 do Protokołu z rekrutacji w Szkole Podstawowej nr ……/ Gimnazjum
….................................................
SZKOLNA LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu:

Lp.

Nazwisko i imię
ucznia/uczennicy

Adres
zamieszkania

Płeć
(K/M)

Rodzaj dokumentu
kwalifikującego
ucznia/uczennicę do
projektu, na podstawie
którego dokonano
rozpoznania
indywidualnych potrzeb
ucznia

Rodzaj zajęć
(spośród zajęć
przewidzianych
dla szkoły)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uwagi Zespołu ds. Rekrutacji:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Liczba grup utworzonych w wyniku rekrutacji:
Rodzaj zajęć
(spośród
Liczba
Liczba uczniów
Liczba
Lp.
zajęć
Liczba chłopców
grup
łącznie
dziewczynek
przewidzianych
dla szkoły)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uwagi Zespołu ds. rekrutacji:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis Szkolnego Koordynatora
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Załącznik nr 2 do Protokołu z rekrutacji w Szkole Podstawowej nr ……/ Gimnazjum
….................................................
REZERWOWA SZKOLNA LISTA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Kreatywna szkoła – nowoczesna edukacja”
Szkoła Podstawowa nr …../ Gimnazjum …...........................................
Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
Rodzaj dokumentu
kwalifikującego
ucznia/uczennicę do
Rodzaj zajęć
Nazwisko i imię
Adres
Płeć
projektu, na podstawie
(spośród zajęć
Lp.
ucznia/uczennicy zamieszkania
(K/M)
którego dokonano
przewidzianych
rozpoznania
dla szkoły)
indywidualnych potrzeb
ucznia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uwagi Zespołu ds. Rekrutacji:……………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………
miejscowość i data

………….……………………………………
czytelny podpis Szkolnego Koordynatora

* Sporządza się jeśli ilość uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie jest większa od ilości miejsc dostępnych dla szkoły.
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ZAŁĄCZNIK 4 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja”
Szkolny Koordynator Projektu
w Szkole Podstawowej nr …../ Gimnazjum w .…..........................
OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kreatywna szkoła –
nowoczesna edukacja”
zgłaszam
rezygnację
………………………………………………….............................................
(imię i nazwisko dziecka)

z udziału w zajęciach dodatkowych ……………………………………………………………………
(nazwa zajęć)

prowadzonych

w

ramach

projektu

pn.

„Kreatywna

szkoła

–

nowoczesna

edukacja”

Powodem rezygnacji jest ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
….......................................................
miejscowość i data

………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego
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