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§ 1 
Pojęcia i definicje stosowane w regulaminie 

 
W Regulaminie występują określenia, których znaczenie znajduje się poniżej. 
Regulamin – niniejsze zasady rekrutacji i udziału w projekcie. 
Projekt – Projekt Jeleniogórskie szkoły = pewnośd i gwarancja wysokiej jakości kształcenia 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Lider Projektu – Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra 
Partner Projektu –, Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, ul. Aleja Piastów 75/3, 
70-326 Szczecin 
Wykonawca – podmiot realizujący poszczególne szkolenia lub zajęcia. 
Szkoła otrzymująca wsparcie – każda szkoła skierowana do otrzymana wsparcia w ramach 
projektu, ujęta we wniosku o dofinansowanie nr. RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 
Zadania – grupy działao realizowanych w ramach Projektu  
Kandydat – pracownik lub uczeo szkoły otrzymującej wsparcie przystępujący do procesu 
rekrutacji. 
Uczestnik projektu – pracownik lub uczeo szkoły otrzymującej wsparcie zakwalifikowany do 
udziału w Projekcie. 
Opiekun prawny – rodzic lub inna osoba, która na podstawie wyroku sądu opiekuoczego 
sprawuje opiekę nad uczniem 
Okres realizacji projektu – 01.03.2019r.-25.02.2021r. 
 

§ 2 
Przedmiot i cel regulaminu 

 
Regulamin został przygotowany na potrzeby projektu Jeleniogórskie szkoły = pewnośc i 
gwarancja wysokiej jakości kształcenia, finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa kandydatów – 
nauczycieli i uczniów szkół otrzymujących wsparcie w następujących zadaniach 
projektowych: 
 
 Zadanie 1 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów: 
      a)    Zajęcia z j. angielskiego 
      b) Zajęcia z j.niemieckiego 
      c)    Zajęcia z matematyki  
      d)    Zajęcia z nauk przyrodniczych tj: biologia /chemia /geografia,/ fizyka  
  
 Zadanie 2– zajęcia rozwijające z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów: 
      a)    Zajęcia z j. angielskiego 
      b) Zajęcia z j. niemieckiego 
      c)    Zajęcia z matematyki  
      d)    Zajęcia z informatyki  
      e)    Zajęcia z nauk przyrodniczych(dla klas I-III szkoły podstawowej) 
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      d)    Zajęcia z nauk przyrodniczych tj: biologia /chemia /geografia/fizyka (dla uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych 

 
  
             Zadanie 5– Wsparcie w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami   
                                 rozwojowymi i edukacyjnymi (Sp3, Sp11) 
       a)   Zajęcia logopedyczne  
       b)  Terapia pedagogiczna  
  
              Zadanie 6–Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności  
                                  społecznych uczniów przy wykorzystaniu TIK. 
 

a) Budowanie zespołów – zajęcia psychoedukacyjne  –  szkolenie w formie b-learning z 
      dostępem do mobilnej platformy, 
b) Młody kreator – zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia – warsztaty w formie 
       b-learning, 
c) Praca z wyobraźnią i wizualizacją –zabawy psychoedukacyjne, 
d) Warsztat CYM-praca z obrazem, rysunkiem i symbolem, warsztaty w formie b- 

learninig 
e) IROBOT – zajęcia z robotyki i informatyki w formie b-learning, 
f) KURS ICT – obsługa narzędzi informatycznych  i urządzeo mobilnych do nauki, 

kurs w formie b-learning, 
g) Kurs j. angielskiego w formie filmów szkoleniowych i animacyjnych, 

       h)  Warsztaty z zakresu zagrożeo w cyberprzestrzeni – w formie b- learning, 
        i)   Młody inżynier - szkolenie w formie b-learning, 
        j)   Trening zapobiegania agresji – szkolenie w  formie b-learning, 
       k)   Doradztwo zawodowe –badanie IPD(Indywidualny Plan Działania) 
        l)   Praktyczna przedsiębiorczośd 
      m)   Kreowanie 
 
           Zadanie 7– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
 

a) Narzędzie Change Your Mind (CYM)- innowacyjna metoda wykorzystująca 
              specjalistyczne karty rozwijające  procesy poznawcze oraz myślenie lateralne 
        b)  Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji 
        c)  Kurs ICT- obsługa narzędzi informatycznych i mobilnych do nauki blended 
             (przygotowanie nauczycieli do pracy z aplikacjami, programami edukacyjnymi na 
             komputerze i urządzeniach mobilnych) 
        d) Kurs j. angielskiego 
        e) Kurs doradztwa zawodowego 
        f)  Zabawy psychoedukacyjne – praca z wyobraźnią i wizualizacją ,warsztaty w formie 
             blended learning 

 g) Kurs programowania i robotyki Lego WebDo, Lego Mind Strom – całoroczny dostęp 
            on-linowych oraz interaktywnych szkoleo, 
        h) Szkolenie PER-R - Diagnoza funkcjonowania dziecka ,na potrzeby pracy z dziedmi z 
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            specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
        i) Karta Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja skierowana jest wyłącznie do nauczycieli i uczniów Szkół otrzymujących 

wsparcie w ramach projektu. 
2. Rekrutacja prowadzona będzie przez Lidera Projektu do wyczerpania limitu miejsc 

przeznaczonego na warsztaty, zajęcia, treningi, szkolenia, badania 
3. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej 

projektu oraz przesłana do szkół otrzymujących wsparcie drogą elektroniczną. 
4. W Projekcie docelowo udział weźmie, co najmniej 130 nauczycieli i 910 uczniów. 
5. Na proces rekrutacji składają się następujące kroki postępowania: 
 a) utworzenie i przekazanie Liderowi Projektu przez Szkoły otrzymujące wsparcie listy 

osób wytypowanych do udziału w poszczególnych zadaniach projektowych 
wymienionych w § 2 oraz ankiety danych Szkoły otrzymującej wsparcie w ramach 
projektu.  

 b) przekazanie Liderowi Projektu przez Szkołę otrzymującą wsparcie dokumentów 
rekrutacyjnych osób znajdujących się na listach podstawowych, 

 w przypadku nauczycieli, wypełnionych i podpisanych osobiście: 
 - deklaracji uczestnictwa w projekcie, 
 - ankiety danych osobowych na potrzeby systemu SL2014, 
 - zaświadczenia o zatrudnieniu, 
 - oświadczenie uczestnika projektu, 
 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
 
 w przypadku uczniów, wypełnionych i podpisanych przez opiekuna prawnego: 
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
 - oświadczenie uczestnika projektu podpisane przez ucznia i rodzica/opiekuna -   
                prawnego, 
 - ankiety danych osobowych na potrzeby systemu SL2014, 
 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
 
6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz 

wskaźnikami ilościowymi określonymi w Projekcie, określającymi liczbę uczestników z 
poszczególnych szkół. 

7. W pierwszej kolejności do udziału w warsztatach, zajęciach i szkoleniach kierowani 
będą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów dodatkowych 
przyznawanych za spełnienie kryterium pierwszeostwa, w następnej kolejności do 
udziału w projekcie będą kierowani kandydaci wskazani przez dyrektora szkoły. 

8. Punkty dodatkowe za spełnienie kryteriów pierwszeostwa dotyczą następujących 
sytuacji (kandydat musi przedstawid oświadczenia lub inne dokumenty 
potwierdzające spełnienie poniższych kryteriów): 

  



 

 

 Jeleniogórskie szkoły = pewnośc i gwarancja wysokiej jakości kształcenia   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 
 
 

strona 5 z 19 

              
             a) w przypadku nauczycieli: 
                - przeprowadzona a podstawie wcześniejszych badao wśród nauczycieli oraz  
                  przeprowadzonych diagnoz, 
                - rekrutacja o charakterze zamkniętym, 
                - wymagane potwierdzenie wcześniejszego zapotrzebowania w formie pisemnej. 
 b) w przypadku uczniów(zajęcia wyrównawcze) 
    Ocena  z danego przedmiotu (w ostatnim roku szkolnym): 
 - dopuszczający –3 pkt. 
 - dostateczny – 2pkt. 
 - uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności)–3 pkt. 
 - pład (kobieta)- 3pkt. 
 - kryterium dochodowe na członka rodziny(tzn. dochód nie przekraczający kwoty  
                514,00zł.netto na członka rodziny – 3 pkt. 
              c)w przypadku uczniów (zajęcia rozwijające) 
    Ocena z danego przedmiotu (w ostatnim roku szkolnym): 
              - celujący – 3pkt. 
 -  bardzo dobry – 2 pkt. 
 -  dobry – 1 pkt. 
 -  uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności)–3 pkt. 
 -  płed (kobieta)- 3pkt. 
 -  kryterium dochodowe na członka rodziny(tzn. dochód nie przekraczający kwoty  
                514,00zł.netto na członka rodziny – 3 pkt. 
              d)w przypadku uczniów (zajęcia logopedyczne/terapia pedagogiczna) 
              -uczniowie będą zgłaszani przez wychowawców na podstawie ich obserwacji w czasie  
                zajęd lekcyjnych oraz  wskazao do pracy zamieszczonych w opinii z poradni   
                Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
9.          Dostarczenie przez szkoły kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 5 Liderowi   
             Projektu będzie stanowid formalne potwierdzenie gotowości nauczycieli i uczniów  
             danej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach lub zajęciach. 
 

§ 5 
Udział w Projekcie 

 
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Lider Projektu we współpracy z Partnerem 

Projektu w oparciu o: 
 a) poprawnośd formalną przekazanych dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 5, 
   wskaźniki ilościowe zadao, 
 b)opis grup docelowych znajdujący się we wniosku o dofinansowanie. 
2. Udział w Projekcie jest możliwy po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 po 

otrzymaniu pozytywnego potwierdzenia uczestnictwa od Lidera lub Partnera 
Projektu. 

3. Udział w Projekcie będzie dostępny dla Uczestników bez ograniczeo związanych z ich 
cechami demograficznymi (wiekiem, płcią itp.), czy sprawnością fizyczną. 
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4. Warunkiem udziału w Projekcie jest: 
 - zakwalifikowanie na podstawową listę uczestników w wyniku procesu rekrutacji na 
                warunkach określonych niniejszym Regulaminem, 
 - dostarczenie Liderowi Projektu kompletu wypełnionych i podpisanych  
                dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 5. 
 -  otrzymanie potwierdzenia od Lidera lub Partnera Projektu. 
5. Dokumenty, o których mowa pkt. 4 są składane jeden raz w trakcie trwania Projektu
 lub każdorazowo przy zmianie danych zawartych w tych dokumentach. 
6. Brak łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z 

odrzuceniem kandydatury do udziału w Projekcie. 
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie w jego miejsce zostanie 

wybrany przez Lidera lub Partnera Projektu inny uczestnik, który w wyniku 
przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego znalazł się na liście rezerwowej. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki stron 
 

1. Do praw i obowiązków szkół otrzymujących wsparcie i uczestników należą: 
 - obligatoryjny udział w warsztatach i szkoleniach, zajęciach. 
 - uczestnik może zgłosid rezygnację z udziału we wsparciu. W przypadku złożenia 
                rezygnacji Uczestnika Szkoła wyznacza na to miejsce inną osobę spełniającą  
                wymagane kryteria. 
 - uczestnicy szkoleo są zobowiązani do udziału w min. 80% godzin obejmujących  
                dane wsparcie. 
  - uczestnik Projektu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, na 
                które został zakwalifikowany, podpisania listy obecności oraz wypełnienia ankiet 
                ewaluacyjnych, prowadzonych w ramach Projektu. Ponadto powinien    
                systematycznie sprawdzad strony internetowe Projektu, na której zamieszczane    
                będą bieżące komunikaty oraz regularnie sprawdzad zawartośd podanej przy    
                rekrutacji własnej skrzynki pocztowej. 
 - wsparcie uczniów w ramach projektu jest bezpłatne. 
 - udział nauczycieli w zajęciach w ramach Zadania 1,2 i Zadania 5 ,rozliczany jest jako 
                wkład własny wnoszony przez Partnerów w ramach Projektu. Rozliczany jest on w  
                formie niepieniężnej za pomocą formularza, który stanowi załącznik do niniejszego 
                regulaminu.  
 - uczestnicy, którzy ukooczą warsztaty, zajęcia lub superwizje będą uprawnieni do  
                otrzymania zaświadczeo potwierdzających otrzymanie wsparcia wystawionych  
                przez Wykonawcę. 
 - uczestnik w procesie rekrutacji ma obowiązek udostępnienia niezbędnych danych  
                osobowych na potrzeby centralnego systemu informatycznego SL w postaci  
                wypełnionej ankiety SL. 
 - uczestnik projektu ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych,  
                przekazanych Liderowi i Partnerom Projektu, zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o  
                ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 
 - uczestnik ma prawo przekazad Wykonawcy Projektu informacje dotyczące  
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                specjalnych udogodnieo, z których powinien korzystad podczas udziału w usługach 
                (np. specjalne wymagania związane z niepełnosprawnością uczestnika lub  
                wyżywieniem itd.). 
 - uczestnicy szkoleo mają prawo zgłaszania do Biura Projektu wszelkich uwag i ocen  
                form wsparcia, w których uczestniczą. 
 - w przypadku wszelkich nieprawidłowości związanych z udziałem w Projekcie, 
                uczestnicy szkoleo mają prawo do powiadomienia Wykonawcy, Partnera i Lidera  
                Projektu.  
2. Do praw i obowiązków Wykonawcy należy: 
 a)Zapewnienie sprawnej organizacji, przebiegu i zakooczenia usług w tym: 
             - zapewnienie pomieszczeo dydaktycznych na poziomie gwarantującym komfort i  
                prawidłowe przeprowadzenie usług, 
 - zapewnienie materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych i wyżywienia, 
   zapewnienie wykonania wysokiej jakości usług poprzez dobór kompetentnych i  
               wykwalifikowanych trenerów/ekspertów, 
 - reagowanie na uwagi i oceny zgłaszane przez uczestników zajęd i warsztatów. 
 b) wykonawca i/lub Lider i/lub Partner Projektu zastrzegają prawo do odwołania lub  

zmiany terminów zajęd nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym 
rozpoczęciem. Odwołanie lub zmiana terminu może nastąpid wskutek problemów 
administracyjno-technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwią prawidłowe 
wykonanie usługi. W ww. wypadku Wykonawca Projektu poinformuje Szkoły oraz 
Uczestników o fakcie wystąpienia trudności oraz zaproponuje udział we wsparciu 
organizowanym w innym terminie. 

 c ) wykonawca i/lub Lider i/lub Partner Projektu zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach lub warsztatach w przypadku naruszenia 
przez niego postanowieo niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad i 
norm współżycia społecznego. 

             d) wykonawca, Partner i Lider Projektu zastrzegają możliwośd nieodpłatnego 
wykorzystania wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Projektu pod 
warunkiem, że fotografia zostanie wykonana w trakcie trwania zajęd. Uczestnik może 
nie wyrazid zgody do wykorzystania wizerunku składając taką deklarację. 

 
§ 7 

Postanowienia koocowe 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
2. Lider i Partner Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku 

zmian w realizacji Projektu. O zmianie Regulaminu Lider lub Partner Projektu 
informuje Szkoły i Uczestników biorących udział w rekrutacji pocztą elektroniczną. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu. 
4. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania 

zawartych w nim postanowieo. 
5. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję 

ostateczną podejmuje Lider Projektu wraz z Partnerem Projektu na podstawie 
założeo Projektu oraz obowiązujących wytycznych. 
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Integralną częśd niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:  
Załącznik 1 – Ankieta danych Szkoły otrzymującej wsparcie w ramach projektu 
Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciel, uczeo 
Załącznik 3 – Ankieta danych osobowych na potrzeby systemu SL2014   
Załącznik 4 – Zaświadczenie o zatrudnieniu - nauczyciel 
Załącznik 5 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  
                                                danych osobowych 
Załącznik 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Załącznik 7 – Zestawienie kosztów za udostępnienie sal na zajęcia realizowane w  
                                                ramach projektu 
Załącznik 8 – Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie - uczniowie 
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Załącznik 1   

 
Ankieta danych Szkoły otrzymującej wsparcie w ramach projektu 

 
 

1. nazwa szkoły 

 

2. NIP 
 

3. REGON 
 

4. ulica, nr domu, nr lokalu 
 

5. kod pocztowy 
 

6. miejscowość 
 

7. województwo   
 

8. powiat  
 

9. gmina  
 

10. nr telefonu  
 

11. adres e-mail 
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Załącznik 2 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 
 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………….…………..……………………………… 

                                                                        Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ,data urodzenia ,PESEL 

 

Deklaruję udział w projekcie pn.:,, Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej 

jakości kształcenia.’’ Realizowanym przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie w 

ramach 10. Osi Priorytetowej Edukacja Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 

10.2.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ. 

 
Jednocześnie oświadczam, iż:  

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie, tzn. jestem 

uczniem szkoły objętej wsparciem.  

2. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję.  

3. Jestem świadoma(-y) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających  

z Regulaminu, w tym również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin 

przewidzianych na realizację zajęd, daje prawo Organizatorowi Projektu  

do wykluczenia mnie z dalszego udziału w Projekcie.  

4. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

 
…………………………………………                                                                  ……………………………………………………………… 
   (Data i miejscowośd)                                                                              (Czytelny podpis Uczestnika Projektu

1
)  

 
                                  

                                                                                                                     .………………………………………………………………..  

                                                      
1
W przypadku Deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej, oświadczenie powinno zostad również podpisane przez jej Rodzica/Opiekuna 

prawnego. 
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                                                                                                             (Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
                                          

 
 
 
Załącznik 3 

Ankieta danych osobowych na potrzeby systemu SL2014 
 

Proszę wypełnić poniższą ankietę wpisując bądź zaznaczając wybrane odpowiedzi. 
W przypadku ucznia ankietę wypełnia opiekun prawny wpisując dane dziecka. 

 

1. nazwa szkoły 
  

2. imię (imiona) i nazwisko 
 

3. płeć kobieta mężczyzna 

4. nr PESEL   

5. wiek   

6. wykształcenie 

niższe niż podstawowe*  

podstawowe *  

gimnazjalne  

ponadgimnazjalne  

policealne  

wyższe  

7. 
adres (ulica, nr domu, nr 

lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość) 
  

8. województwo  (dot. 

miejscowości z punktu 7)   

9. 
powiat (dot. miejscowości z 

punktu 7) 
  

10. 
gmina (dot. miejscowości z 

punktu 7)  

11. nr telefonu** 
  

12. adres e-mail**   

13. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

 migrant, osoba obcego pochodzenia*** 

Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 

14. 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

Tak 

Nie 

15. 

Osoba z niepełnosprawnościami 

Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 

16. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

powyżej) 

Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 

 
* W przypadku uczniów i uczennic szkół podstawowych proszę o zaznaczenie wykształcenia podstawowego, nawet jeśli nie ukooczył/a 
jeszcze edukacji na tym poziomie. 
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** W przypadku ucznia należy podad obowiązkowo nr telefonu , adres e-mail nie jest pozycją obowiązkową w przypadku ucznia . 
W przypadku nauczyciela należy podad obydwie dane. 

 
 
 
 

Załącznik 4 
 
 
 

 

…….………………., dnia ………………… 
 

 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły lub jej pieczątka) 

 
 
 

 
 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W SZKOLE 
 
 

…………………………………………… w Jeleniej Górze zaświadcza, że Pani/Pan 

………………………………………………………., ur. dn. .…….……………………….…  

w ……………………………., zamieszkała\y ……………………………………………... 

……………………………………………… o numerze PESEL …………………………… 

jest zatrudniona\y w naszej placówce na stanowisku …….…………………………….. 

 
 
 
 
 
 

                                                                          …………………………………………………. 
                                                                           (podpis osoby zaświadczającej) 
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Załącznik 5                          
 
 

                                           Oświadczenie uczestnika projektu 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
       

W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. :,,Jeleniogórskie szkoły = pewnośd i gwarancja 
wysokiej jakości kształcenia’’, przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem moich danych jest: 

 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadao Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-

2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże 

J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) Mogę skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych:  

 Baza danych związanych z realizowaniem zadao Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail 

inspektor@umwd.pl; 

 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, 

e-mail iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 

2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz 

statystycznych; 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. arozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO. 

5)  W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

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

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne 

mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

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

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.), 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister 

właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent  realizujący projekt: 

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-560 Jelenia Góra,  partner  Profi Biznes Group Sylwia 

Karina Majewska, Al. Piastów 75/3,70-326 Szczecin oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje Jelenia Góra oraz podmioty, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostad przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostad również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020; 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakooczenia archiwizowania 

dokumentacji; 

8) Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), 

jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu 

skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem 

możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do 

udziału w projekcie. 

9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do 

usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z 

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa paostwa 

członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  
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10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 
 
 
 
……………………………………………                                                                                                                          ……………………………………………………………… 
   (Data i miejscowośd)                                                                                                                                         (Czytelny podpis Uczestnika Projektu2)  

 
 
 

.………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                                       (Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2W przypadku Deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej, oświadczenie powinno zostad również podpisane przez jej Rodzica/Opiekuna 

prawnego. 
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Załącznik 6 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Ja,niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika projektu) 

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
zawartym w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika do projektu wyłącznie przez: 

 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże  

J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz 

 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,  

00-926 Warszawa  

w celach  realizacji projektu pn. 
     ,,Jeleniogórskie szkoły = pewnośd i gwarancja wysokiej jakości kształcenia” w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020. 
 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w  tym przypadku nie 
ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne 
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz 
prawa paostwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.   
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka 
potrzeba) oraz na upublicznienie mojego wizerunku w związku z realizacją ww. celów. 

 

 

……………....…………………………………..                        ……………....……………………………. 
Miejscowośd i data                                       Czytelny  podpis osoby wyrażającej zgodę1)* 

 
                                         
                                                                                     ..………………………………………………………………………………. 

              Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

             (wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią) 

 

 

 

 

1)* 
W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostad podpisana zarówno przez daną osobę, jak 

również przez jej rodzica lub prawnego opiekuna 
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Załącznik 7 
 

Data ………………………. 

 

          Projekt pn: Jeleniogórskie szkoły = pewnośc i gwarancja wysokiej jakości kształcenia  
nr RPDS.10.02.03-02-0004/18 

 
Zestawienie  kosztów za udostępnienie sal na zajęcia realizowane w ramach projektu  

od …………………………………do ……………………………... 
 

…………………………………………………………………………….. 
pełna nazwa szkoły 

Lp. Nr zadania ,pozycja  Liczba godzin 
zrealizowanych  

Stawka za 1 
godz. 

lekcyjną (zł) 

Razem koszt 
eksploatacji sal 

zajęciowych  

1 Zadanie ….poz. nr…..     

2 Zadanie ….poz. nr…..     

3 Zadanie ….poz. nr…..     

4 Zadanie ….poz. nr…..     

5 Zadanie ….poz. nr…..     

6 Zadanie ….poz. nr…..     

7 Zadanie ….poz. nr…..     

8 Zadanie ….poz. nr…..     

9 Zadanie ….poz. nr…..     

10 Zadanie ….poz. nr…..     

 Razem     

 
  Słownie złotych : …………………………………………………………. 
 
 
        
 
 
 
 
 ……………………………………………                                                                 …………………………………………… 
          pieczęć szkoły                                                                                 podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik 8 
 
 

KARTA OCENY KWALIFIKACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – uczniowie 
Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu paostwa w ramach RPO WD 2014-2020 

Jeleniogórskie szkoły = pewnośd i gwarancja wysokiej jakości kształcenia 
nr RPDS.10.02.03-02-0004/18 

 
 

……………………………………………………… 
                                                                                                                                                                /Imię i nazwisko ucznia/                            

Dotyczy zajęd (właściwe zakreślid): 
Zadanie 1 
Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych 
 
 Dodatkowe  zajęcia dydaktyczno wyrównawcze j. angielski 
 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze j. niemiecki 
 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  z matematyki 
 Dodatkowe zajęcia z nauk przyrodniczych dla uczniów klas IV-VIII oraz uczniów wszystkich 
ponadpodstawowych 
     biologia 
     chemia 
     geografia 
     fizyka 

 
Zadanie 2 
Zajęcia rozwijające z zakresu kompetencji kluczowych 
 
 Dodatkowe  zajęcia j. angielski 
 Dodatkowe zajęcia j. niemiecki 
 Dodatkowe zajęcia z matematyki 
 Dodatkowe zajęcia z informatyki 
 Dodatkowe zajęcia z nauk przyrodniczych dla klas I-III 
 Dodatkowe zajęcia z nauk przyrodniczych dla uczniów klas IV-VIII oraz uczniów wszystkich 
ponadpodstawowych 
     biologia 
     chemia 
     geografia 
     fizyka 
 

Kryteria udziału w projekcie 

 

Uczeo szkoły objętej wsparciem 

  tak 

 

  nie 

Miejsce 

zamieszkania/n

auki na terenie 

woj. 

dolnośląskiego 

 

tak 

 

nie 

spełnia kryterium 
spełnia 

kryterium 
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Dotyczy kwalifikacji  

Zadanie 1 

Ocena z danego przedmiotu (w ostatnim roku szkolnym) : 

dopuszczający – 3 pkt. 

dostateczny – 2 pkt. 

uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 3pkt. 

płed(kobieta) – 3pkt. 

kryterium dochodowe na członka rodziny (tzn. dochód nie przekraczający kwoty 

514,00zł.netto na członka rodziny – 3pkt. 

Liczba punktów(suma) : 

Dotyczy kwalifikacji  

Zadanie 2 

Ocena z danego przedmiotu (w ostatnim roku szkolnym) : 

celujący– 3 pkt. 

bardzo dobry – 2 pkt. 

dobry – 1 pkt. 

uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 3pkt. 

płed(kobieta) – 3pkt. 

kryterium dochodowe na członka rodziny (tzn. dochód nie przekraczający kwoty 

514,00zł.netto na członka rodziny – 3pkt. 

Liczba punktów(suma) : 
 

Raport Komisji Rekrutacyjnej 

Kandydat spełnia kryteria udziału w projekcie  tak   nie 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej – wpis na listę uczestników 

projektu 
 tak   nie 

podpis przewodniczącego Komisji ………………………………………………………………… 

podpisy pozostałych członków Komisji 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Miejscowośd: data: …………………………. 

 

Decyzję zatwierdził ………………………………………………………………… 

Miejscowośd:  data: …………………………. 

 


