Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
„Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

ROZDZIAŁ I
Definicje
§1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Projekt – rozumie się przez to projekt „Kształtowanie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy,” realizatorem którego
jest Gmina Łazy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego konkurs.
2. Kandydat – rozumie się przez to ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łazach, Szkoły Podstawowej w Niegowonicach, Szkoły Podstawowej w
Wysokiej, Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie lub nauczycielkę/nauczyciela zatrudnioną w
jednej z ww. szkół, który/a składa dokumenty rekrutacyjne celem uczestnictwa w projekcie.
3. Uczestnik projektu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach,
Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach, Szkoły Podstawowej w Niegowonicach, Szkoły Podstawowej w
Wysokiej, Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie, który/a został/a zakwalifikowany/a do
uczestnictwa w projekcie.
ROZDZIAŁ II
Informacje o projekcie
§2
1. Projekt „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół
podstawowych Gminy Łazy” realizowany i współfinansowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny) , Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –
konkurs.
2. Wnioskodawcą – Liderem projektu jest Gmina Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
3. Realizatorami Projektu są:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach, ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy
- Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej, ul. Adama Mickiewicza 8, 42-450 Wysoka
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach, ul. rtm. Witolda Pileckiego 14, 42-450 Łazy
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach, ul. Szkolna 11, 42-450 Niegowonice
- Szkoła Podstawowa im. Gabriela Taszyckiego w Chruszczobrodzie, ul. Adama Mickiewicza 113, 42450 Łazy
4. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Łazach, Wydział Rozwoju i Komunikacji
Społecznej przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach, tel. 32/ 67 29 422 wew. 112, 118;
5. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 do 30 czerwca 2022 roku.
6. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 5 Szkołach Podstawowych, będących
Realizatorami projektu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, umożliwiająca
zwiększenie szans edukacyjnych 569 uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie
przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:
-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę
programową/ kół zainteresowań
-zajęć specjalistycznych dla uczniów z Szkól Podstawowych
oraz
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć
przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz wspomagania rozwoju uczniów.
ROZDZIAŁ III
Postanowienia ogólne
§3
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Kształtowanie
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy
Łazy”.
2. Rekrutację przeprowadzą Szkolni Koordynatorzy.
3. Rekrutacja prowadzona będzie w placówkach edukacyjnych biorących udział w projekcie w
formie tradycyjnej i będzie polegała na złożeniu kompletu dokumentów Szkolnemu
Koordynatorowi - sekretariat szkoły, który czynny będzie w okresie rekrutacji od 7.00 do 15.00.

ROZDZIAŁ IV
Rekrutacja uczestników projektu
§4
1. Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 15 września 2021 roku lub do wyczerpania miejsc.
2. Do udziału w projekcie uprawnieni/nione są uczniowie i uczennice:
- którzy zgłosili chęć uczestnictwa i uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łazach, Szkoły Podstawowej w Niegowonicach, Szkoły Podstawowej w
Wysokiej, Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie
- ich rodzice/opiekunowie zadeklarują, że uczeń/uczennica wezmą udział w zadeklarowanych
formach wsparcia, gdyż w przypadku ubiegania się o udział w projekcie osoby małoletniej
(ucznia/uczennicy) dokumenty rekrutacyjne powinny być również podpisane przez jego
rodzica/opiekuna prawnego.
3. Uczestnikiem projektu mogą być nauczyciele/nauczycielki zatrudnieni w szkole biorącej udział w
projekcie.
4. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
§5
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:
1. Rekrutację kandydatów prowadzi Lider we współpracy ze szkołami, których uczniowie/uczennice i
pracownicy są potencjalnymi uczestnikami projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z
polityką równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
2. Zgłoszenia ucznia/uczennicy (rodziców/opiekunów prawnych) zainteresowanego/nej
uczestnictwem w projekcie oraz nauczycieli– wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz
deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
3. Kwalifikacja uczestników/uczestniczek do właściwej grupy zajęciowej/szkoleniowej.

4. Stworzenie przez Szkolnych Koordynatorów list uczestników/uczestniczek na
poszczególne zajęcia/szkolenia.
5. Każdy z kandydatów składa następujące dokumenty rekrutacyjne:
a) Formularz zgłoszeniowy (wzór – Załącznik nr 1a, 1b)
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzór
Załącznik nr 2a i 2b).
c) Do dokumentów wymienionych w pkt. 5a) i 5b) Kandydat dołącza (jeśli go dotyczy: kserokopie
dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Dokumenty takie może również przedstawić
szkoła do której uczeń uczęszcza).
6. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisje Rekrutacyjne powoływane przez
Realizatorów projektu, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie.
8. Kryteria rekrutacji:
a) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
b) Uczniowie z niepełnosprawnością będą przyjmowani w I-szej kolejności.
9. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, listy
rankingowe zostaną podzielone na listy podstawowe i rezerwowe.
10. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na
liście podstawowej.
11. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku
rezygnacji Uczestnika lub wykreśleniu go z listy podstawowej, tak, aby osoba ta mogła w pełni
skorzystać z form wsparcia wynikających z diagnozy przeprowadzonej przez szkołę na potrzeby
opracowania projektu.
12. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani osobiście, drogą mailową lub
telefonicznie.
ROZDZIAŁ V
Uczestnictwo w zajęciach
§6
1. Wsparcie dla uczestników będzie się odbywało na terenie placówek szkolnych uczestniczących w
projekcie, poza godzinami lekcyjnymi w dniach od poniedziałku do soboty.
2. Obecność na zajęciach uczestników (uczniów) będzie potwierdzana przez nauczycieli
prowadzących zajęcia w dziennikach zajęć, natomiast obecność nauczycieli na szkoleniach zostanie
potwierdzona listą obecności.
3. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do regularnego i aktywnego uczestniczenia
w zajęciach/szkoleniach.
4. Obecność na zajęciach/szkoleniach jest obowiązkowa.
5. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami
losowymi i innymi uzasadnionymi przypadkami.
6. Uczestnik/czka (rodzic/opiekun prawny dziecka) ma obowiązek niezwłocznie
poinformować nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.
7. Udział w Projekcie kończy się w przypadku:
a/ zakończenia realizacji projektu
b/ zakończenia nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie
b/ zakończenia przez ucznia/uczennicę uczestnictwa w zajęciach lub przez nauczyciela/nauczycielkę
uczestnictwa w szkoleniu
c/ skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy.
8. Skreślenia uczestnika/czki projektu z listy dokonuje się w przypadku:
a/ gdy jego zachowanie będzie stwarzało zagrożenie dla innych, a także będzie

naruszało ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania
wychowawcze
b/ na wniosek uczestnika/czki (rodzica/opiekuna prawnego)
c/ jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 14 dni kalendarzowych i jego nieobecność
nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

ROZDZIAŁ VI
Uprawnienia i obowiązki uczestników
§7
1. Uczestnik/czka projektu jest uprawniony/a do:
a/ nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu zajęciach
b/ korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
a/ przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
b/ systematycznego uczestniczenia w zajęciach, dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu
wynosi do 30% nieusprawiedliwionych nieobecności,
c/ przestrzegania punktualności,
d/ niezwłocznego informowania o zmianach danych Dyrekcji szkoły i/lub Koordynatora szkolnego
i/lub Biura projektu.
e/ bieżącego informowania Dyrekcji szkoły i/lub Koordynatora szkolnego i /lub Biura projektu o
wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w projekcie,
f/ bieżącego informowania Dyrektora szkoły i/lub Koordynatora szkolnego i/lub Biura projektu o
wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
d/ Uczestnik/czka (rodzice/opiekunowie prawni) zobowiązani są do udzielania
wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom
zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ VII
Zasady monitoringu
§8
1. Uczestnicy/uczestniczki projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, w tym
dokumentacji fotograficznej zgodnie z wytycznymi i zapisami we wniosku o dofinansowanie.
2. Uczestnicy/uczestniczki (Rodzice/opiekunowie prawni uczestników/czek) projektu
zobowiązani są do udzielania informacji osobom upoważnionym do przeprowadzenia
kontroli projektu.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§9
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
2. Uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka ubiegający się o uczestnictwo w projekcie akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne
krajowe i regionalne oraz zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przekazywać do Koordynatora projektu i/lub Biura projektu.
4. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu nie podlegają
przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego i są ostateczne.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięć podejmuje Lider w porozumieniu ze szkołami.
6. Ewentualne spory związane z udziałem danej osoby w projekcie strony będą się starały
rozwiązywać polubownie.
7. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2021 r.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik 1a – dla ucznia/uczennicy, Załącznik 1b – dla
nauczyciela/nauczycielki)
2. Deklaracja uczestnictwa wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych
(Załącznik 2a – dla ucznia/uczennicy, Załącznik 2b – dla nauczyciela/nauczycielki)

Złącznik 1a do regulaminu
uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA
Tytuł projektu
Numer projektu

Kształtowanie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy
RPSL.11.01.04-24-0222/20

Oś priorytetowa

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego
i średniego
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Poddziałanie

Realizujący projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 20142020
Gmina Łazy

Termin realizacji projektu

2021-08-01 - 2022-06-30

Program Operacyjny

Dane uczestnika projektu
pn. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych
Gminy Łazy.
LP.

Nazwa

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Pesel

4.

Kraj

5.

Rodzaj uczestnika

6.

Nazwa szkoły/ klasa

7.

Płeć

8.

Data urodzenia

9.
10.

Wiek w chwili
przystąpienia do projektu
Wykształcenie

11.

Kraj

12.

Województwo

13.

Powiat

14.

Gmina

15.

Adres
(ulica, numer budynku,

Dane uczestnika

indywidualny




kobieta
mężczyzna




niższe niż podstawowe
podstawowe

Ulica
Nr budynku

numer lokalu)
Nr domu/lokalu
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

Miejscowość z
kodem pocztowym
Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)*
*uzupełnia personel
projektu
Telefon kontaktowy
(w przypadku osób
niepełnoletnich
tel. kontaktowy osoby
sprawującej opiekę)
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w
projekcie
Data zakończenia udziału
w projekcie
Status osoby na rynku
pracy w chwili
przystąpienia
do projektu

Osoba bierna zawodowo
w tym:




23.

24.

25.
26.

Planowana data
zakończenia edukacji w
placówce edukacyjnej, w
której skorzystano ze
wsparcia
Zakończenie udziału osoby
w projekcie zgodnie z
zaplanowaną dla niej
ścieżką uczestnictwa
Rodzaj przyznanego
wsparcia/rodzaj zajęć
Status osoby w chwili
przystąpienia do projektu

…………………………………….
Data/ Podpis uczestnika projektu

osoba ucząca się
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
inne

30.06.2022r.



Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia



Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań



Osoba z niepełnosprawnościami



Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społeczne



Przynależność do grupy docelowej zgodnie z zatwierdzonym do
realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu - uczeń

……………………………………………………………
Data/ Podpis rodzica/ prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej

Złącznik 1b do regulaminu
uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA
Tytuł projektu
Numer projektu

Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy
RPSL.11.01.04-24-0222/20

Oś priorytetowa

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Poddziałanie

Realizujący projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
Gmina Łazy

Termin realizacji projektu

2021-08-01 - 2022-06-30

Program Operacyjny

Dane uczestnika projektu
pn. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych
Gminy Łazy.
LP.

Nazwa

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Pesel

4.

Rodzaj uczestnika

5.

Płeć

6.
7.

Data urodzenia
Wiek w chwili
przystąpienia do
projektu
Wykształcenie

Dane uczestnika




Kraj









10.

Województwo



11.

Powiat



12.

Gmina



13.

Adres
(ulica, numer budynku,
numer lokalu)

8.

9.

indywidualny
pracownik lub przedstawicieli instytucji/podmiotu

niższe niż podstawowe
podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne
policealne
wyższe

Ulica
Nr budynku

Nr domu
Miejscowość
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Miejscowość z
kodem pocztowym
Obszar wg stopnia
urbanizacji
(DEGURBA)*
*uzupełnia personel
projektu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia
udziału w projekcie
Data zakończenia
udziału w projekcie
Status osoby na rynku
pracy w chwili
przystąpienia
do projektu







osoba bezrobotna
zarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy
osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
ewidencji urzędów pracy
bierna zawodowo

osoba pracująca




długotrwale bezrobotna
inne




długotrwale bezrobotna
inne



osoba nieuczestnicząca w
kształceniu lub szkoleniu
osoba ucząca się
inne
osoba prowadząca
działalność na własny
rachunek
osoba pracująca w
administracji rządowej
osoba pracująca w
administracji samorządowej
osoba pracująca w
organizacji pozarządowej
osoba pracująca w mikro-,
małym- średnim
przedsiębiorstwie
w dużym przedsiębiorstwie
inne












Wykonywany zawód
Nazwa zakładu pracy
21.

22.
23.

Zakończenie udziału w
projekcie zgodnie z
zaplanowaną dla niej
ścieżką uczestnictwa
Rodzaj przyznanego
wsparcia
Status osoby w chwili
przystąpienia do
projektu

30.06.2022 r.



Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 Osoba z niepełnosprawnościami
 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących:
w tym:
 w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
powyżej)
…….…………………………………….
Data/ Podpis uczestnika projektu

Załącznik 2a do regulaminu uczestnictwa w
projekcie
Tytuł projektu

Numer projektu

Kształtowanie
kompetencji
kluczowych
i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół
podstawowych Gminy Łazy
RPSL.11.01.04-24-0222/20

Oś priorytetowa

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

Realizujący projekt

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego – konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Gmina Łazy

Termin realizacji projektu

2021-08-01 - 2022-06-30

Poddziałanie
Program Operacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
pn. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół
podstawowych Gminy Łazy
Ja, niżej podpisana/ny
....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
deklaruję udział w Projekcie „.Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy”, realizowanym przez Gminę Łazy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla
osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
Zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, które zostaną mi przydzielone.
Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego
zakończeniu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600) oświadczam, że podane
przeze mnie dane w formularzu rekrutacyjnym (Formularz rekrutacyjny zakres danych koniecznych
do wprowadzenia w systemie LSI w zakresie uczestników/uczestniczek projektu) są zgodne z
prawdą i stanem faktycznym.
…………………………………….
Data/ Podpis uczestnika projektu

……………………………………………………………
Data/ Podpis rodzica/ prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej

Oświadczenie uczestnika projektu
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl , strona
internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email:daneosobowe@slaskie.pl .
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO
WSL), w szczególności:
1. udzielenia wsparcia
2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
3. monitoringu
4. ewaluacji
5. kontroli
6. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
7. sprawozdawczości
8. rozliczenia projektu
9. zachowania trwałości projektu
10. archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia 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 – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 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 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 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Gmina Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy.
6. Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub
inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego),
bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących
archiwizacji dokumentów.
8. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia
moich danych osobowych.
10. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
1. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*.
2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.
3. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta.

..............................................
Miejscowość, data

................................................................
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU**

………………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO
OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

*Niepotrzebne
skreślić
(wykreśla
Beneficjent
w
zależności
od
ogłoszonego
konkursu).
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna

Załącznik 2b do regulaminu
uczestnictwa w projekcie
Tytuł projektu

Numer projektu

Kształtowanie
kompetencji
kluczowych
i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół
podstawowych Gminy Łazy
RPSL.11.01.04-24-0222/20

Oś priorytetowa

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

Realizujący projekt

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego – konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Gmina Łazy

Termin realizacji projektu

2021-08-01 - 2022-06-30

Poddziałanie
Program Operacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
pn. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół
podstawowych Gminy Łazy
Ja, niżej podpisana/ny
....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
deklaruję udział w Projekcie „.Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy”, realizowanym przez Gminę Łazy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla
osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
Zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, które zostaną mi przydzielone.
Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego
zakończeniu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600) oświadczam, że podane

przeze mnie dane w formularzu rekrutacyjnym (Formularz rekrutacyjny zakres danych koniecznych
do wprowadzenia w systemie LSI w zakresie uczestników/uczestniczek projektu) są zgodne z
prawdą i stanem faktycznym.
…………………………………….
Data/ Podpis uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych uczniów ze szkół podstawowych Gminy Łazy” przyjmuję do
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego,
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl , strona
internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email:daneosobowe@slaskie.pl .
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO
WSL), w szczególności:
1. udzielenia wsparcia
2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
3. monitoringu
4. ewaluacji
5. kontroli
6. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
7. sprawozdawczości
8. rozliczenia projektu
9. zachowania trwałości projektu
10. archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia 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 – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 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 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 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Gmina Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy.
6. Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub

inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego),
bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących
archiwizacji dokumentów.
8. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia
moich danych osobowych.
10. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
1. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*.
2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.
3. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta.

..............................................
Miejscowość, data

................................................................
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU**

*Niepotrzebne
skreślić
(wykreśla
Beneficjent
w
zależności
od
ogłoszonego
konkursu).
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna

