Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 99/2017 z dnia
29 sierpnia 2017

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0071/17
pn. Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§1
Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
zatytułowanym Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk ,
nr projektu RPDS.10.02.01-02-0071/17 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: 10
Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny i OSI:
Zajęcia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk
Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk ul. Bolesławiecka
29, czynne w dni powszednie od godz. 8.00-15.00
Szkolne biura projektu będą się znajdować w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku
ul. Szkolna 1 59-930 Pieńsk, oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku ul.
Zgorzelecka 29 59-930 Pieńsk
Strona internetowa projektu – www.piensk.com.pl , zakładka: projekty UE, oraz
szkolne strony internetowe.
§2
Cele i zakres realizacji Projektu

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 2 szkół z
terenu gminy Pieńsk – Szkoły Podstawowej i byłego Gimnazjum poprzez
realizację w nich projektu edukacyjnego w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2018
r. rozwijającego kompetencję kluczowe, właściwe postawy i umiejętności
niezbędne na rynku pracy oraz redukującym niedobory społeczno – emocjonalne
wśród minimum 80% z 317 uczniów, poszerzającym kompetencję zawodowe 50
nauczycieli, a także umożliwiającym modernizacje zaplecza dydaktycznego
placówek.
2. Cel szczegółowy osi priorytetowej: Podniesienie u uczniów kompetencji
kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do nauczania, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 - 30.06.2018.
4. Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku
oraz byłego Gimnazjum w Pieńsku (obecnie oddziałów gimnazjalnych w Szkole
Podstawowej nr 2 w Pieńsku).

5. Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
6. Koszty uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie ponosi
wnioskodawca projektu, ze środków otrzymanych na jego realizację.
7. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie będzie dostosowana do planu zajęć
i potrzeb poszczególnych grup.
8. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 (SP) w
Pieńsku:
a) zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego
b) zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego
c) zajęcia pozalekcyjne z matematyki
d) zajęcia pozalekcyjne z przyrody
e) zajęcia pozalekcyjne interdyscyplinarne (poł. biologia, chemia, geografia i
fizyka) dla klas VII
f) zajęcia pozalekcyjne komputerowe (informatyczne)
g) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
h) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
i) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze interdyscyplinarne (poł. biologia, chemia,
geografia i fizyka) dla klas VII
j) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody
k) zajęcia logopedyczne
l) zajęcia terapii pedagogicznej
m) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe
9. W projekcie zaplanowano następujące zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 (SG) w
Pieńsku:
a) zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego
b) zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego
c) zajęcia pozalekcyjne komputerowe (informatyczne)
d) zajęcia pozalekcyjne z biologii
e) zajęcia pozalekcyjne z chemii
f) zajęcia pozalekcyjne z fizyki
g) zajęcia pozalekcyjne z geografii
h) zajęcia pozalekcyjne z matematyki
i) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z matematyki
j) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
k) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii
l) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
m) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
n) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii
o) zajęcia terapii pedagogicznej
p) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe
q) doradztwo zawodowe
10. Zajęcia rozpoczną się od miesiąca października 2017 r.
11. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zaj. pozalekcyjne i zaj. dydaktycznowyrównawcze, prowadzone są wymiarze 58 h/grupa. 1h zajęć trwa 45 minut.
12. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć.
13. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
harmonogramie zajęć oraz liczebności grup.

14. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w miejscu uzgodnionym przez
Koordynatora zarządzającego z Dyrektorem szkoły.
15. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie
spraw nieuregulowanych należy do
kompetencji
Koordynatora kierownika projektu.
§3
Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników
1. Rekrutację do projektu przeprowadza Realizator projektu.
2. Wniosek o przyjęcie na zajęcia można składać od 1 września do 20 września
2017 r.
3. W każdej ze szkół utworzony zostanie zespół rekrutacyjny, powołany przez
kierownika projektu. Zespół rekrutacyjny będzie liczyć 3 osoby: koordynatora
kierownika projektu, koordynatora szkolnego oraz dyrektora właściwej szkoły.
4. Uczniowie/uczennice ubiegający/e się o uczestnictwo w projekcie składają
formularz zgłoszeniowy potwierdzający dobrowolność jego/jej udziału w
projekcie wypełniony przez Rodzica/Opiekuna prawnego wraz z jego zgodą na
udział dziecka w Projekcie. Wzór formularza stanowi zał. nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest weryfikacja uczniów/uczennic według
kryteriów, o których mowa w §3 ust.11.
6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej urzędu i szkół, oraz
w biurze projektu, można je także pobrać u koordynatora szkolnego.
7. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić, podpisać, a następnie przekazać do
szkolnego biura projektu.
8. Zespół rekrutacyjny w szkolnym biurze projektu będzie przyjmować zgłoszenia
uczestników na poszczególne zajęcia oraz dokumenty rekrutacyjne, tj.:
a) formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 dla SP i 2 dla SG,
do regulaminu,
b) deklaracja dla ucznia,
c)
oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku,
d) zakres danych osobowych,
8. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości
szans, w tym równy dostęp dziewcząt i chłopców.
9. Każdy/a uczeń/uczennica może skorzystać z więcej niż jednej formy zajęcia.
10. Podstawowe kryteria rekrutacji:
a) uczniowie szkoły podstawowej nr 1 i uczniowie oddziałów gimnazjalnych w
szkole podstawowej nr 2 w Pieńsku, w którym odbywają się dane zajęcia
b) miejsce zamieszkania na terenie gminy Pieńsk
11. Szczegółowe kryteria rekrutacji:
a) zajęcia pozalekcyjne
- uczeń niepełnosprawny -25 pkt
- zainteresowanie ucznia (wyniki z przedmiotu kier. min. 4 i śr. pow.4,0 lub
opinia wychowawcy) – 20 pkt
b) zajęcia dydaktyczno- wychowawcze:
- uczeń niepełnosprawny – 25 pkt
- uczeń mający trudności w nauce – oceny z ubiegł roku szkolnego ( średnia
ocen 3,8 i niżej) – 20 pkt

- wykazujący braki programowe (opinia nauczyciela przedmiotu) – 15 pkt
- posiadający opinię Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, nadzór kuratora
-10 pkt
- uczeń z rodziny wymagający wsparcia (opinia pedagoga/wychowawcy) – 10
pkt
c) zajęcia specjalistyczne (za wyjątkiem II i III klasy Szkoły podstawowej nr 1,
chyba że uczeń jest niepełnosprawny):
- uczniowie niepełnosprawni – 20 pkt
- uczniowie posiadający deficyty (opinia pedagoga/psychologa/wychowawcy)
– 15 pkt
d) doradztwo edukacyjno – zawodowe:
- uczniowie niepełnosprawni – 20 pkt
- uczniowie klas III SG – 15 pkt
12. W razie liczby chętnych przewyższających liczbę miejsc zostanie stworzona lista
rezerwowa.
13. W przypadku braku chętnych na zajęcia prowadzi się nabór ciągły.
14. Uczniowie/Uczennice, którzy/re z powodu braku miejsc nie zostaną
zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną umieszczeni na liście
rezerwowej. W razie skreślenia ucznia/uczennicy z listy na jego miejsce zostanie
zakwalifikowany/a kolejny/a w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej.
15. W przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej uczniów/uczennic takich
samych wskaźników kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do Projektu
będzie kolejność na liście zgłoszeń (według terminu złożenia wymaganych
dokumentów).
16. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie
zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej.
17. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się
sporządzeniem i podpisaniem przez koordynatora kierownika projektu listy
uczestników poszczególnych działań oraz ewentualnie list rezerwowych.
18. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców i uczniów podczas
spotkania informacyjnego.
19. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia/uczennicy z udziału w Projekcie
Koordynator projektu podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy wykorzystując
listę rezerwową.
20. Udział Uczestnika w Projekcie rozpoczyna się w pierwszym dniu jego udziału w
zajęciach dodatkowych.
21. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest najpóźniej w
pierwszym dniu udziału w projekcie do podpisania Deklaracji uczestnictwa w
Projekcie (zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu), Zakresu danych osobowych
uczestników biorących udział w projekcie powierzonych do przetwarzania (zał. nr
3 do niniejszego Regulaminu), Zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.
nr 4 do niniejszego regulaminu), Oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu) oraz
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 6 do
niniejszego Regulaminu).
§4
Obowiązki uczestników

1. Do obowiązków uczestnika należy:
a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach we wszystkich , na które się
zakwalifikował – frekwencja na zajęciach w min. 70 %;
b) przestrzeganie punktualności;
c) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie
Instytucjom Zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
d) wypełniania w trakcie zajęć wszystkich testów sprawdzających i ankiet
ewaluacyjnych,
e) udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych
deficytów
f) uzupełnienia zaległości w przypadku nieobecności w zajęciach,
g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i
pomoce wykorzystywane podczas realizacji Projektu

§5
Prawa uczestników
1. Uczestnicy uprawnieni są do:
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,
b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w
trakcie zajęć,
c) uczestnictwa w wycieczkach realizowanych w ramach zajęć dydaktycznych,
d) zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

§6
Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności
udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi wypadkami losowymi.
Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach zwolnieniem lekarskim lub
usprawiedliwieniem napisanym przez rodzica/prawnego opiekuna powinno
nastąpić w pierwszym możliwym terminie.
Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w
przypadku zachowania powodującego dezorganizację zajęć.
W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach
(choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie
edukacyjnym, inny ważny powód), zakwalifikowani uczniowie mają prawo do
rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu przez rodziców/opiekunów
prawnych pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach.
W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 10%
zrealizowanych zajęć, kierownik projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy, a
jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej.
W przypadku rezygnacji lub usunięcia beneficjenta ostatecznego z udziału w
projekcie kierownik projektu będzie żądać od niego zwrotu przekazanych
materiałów dydaktycznych.
Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do:

- zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
- złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
- udzielania Realizatorowi Projektu wszelkich informacji związanych
z uczestnictwem swojego dziecka w Projekcie,
- zapewnienia jego uczestnictwa w zajęciach oraz dbałości o frekwencję
– minimum 70%,
- usprawiedliwienia wszystkich nieobecności dziecka wraz z podaniem przyczyny
absencji u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty
ich zdarzenia,
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział dziecka w Projekcie,
- udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach
nauczania i zachowaniu swojego dziecka.
8. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika Projektu ma prawo do:
- zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć Wychowawcy lub Osobie prowadzącej
zajęcia/doradztwo lub Dyrektorowi szkoły lub Koordynatorowi kierownika projektu,
- uzyskania informacji wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu dziecka z udziału w Projekcie
§ 7.
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie
1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji z
ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Rodzic/Opiekun prawny ucznia/uczennicy
powinien poinformować o rezygnacji Koordynatora projektu lub Dyrektora szkoły w formie
pisemnej (należy podać powody rezygnacji i przedłożyć stosowny dowód na ich poparcie, np.
oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie).
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika Projektu na 10% zajęć skutkować może
jego wykluczeniem z Projektu.
3. Uczestnik Projektu może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku
zachowania powodującego dezorganizację zajęć.
4. W przypadku wykluczenia z projektu, Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić
wszystkie pomoce dydaktyczne, które otrzymał w ramach projektu.

§8
Zasady monitoringu i kontroli
1. Beneficjenci ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat
realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do
przeprowadzania kontroli projektu.
3. Szkolny zespół realizujący z udziałem koordynatora kierownika projektu
zobowiązany jest raz w miesiącu zorganizować spotkanie w celu oceny realizacji
projektu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania
postanowień niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów
prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji
projektu lub dokumentów programowych.
5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie
nowego Regulaminu.
6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy
zgłaszać Koordynatorowi
7. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane są
przez Koordynatora kierownika projektu.
8. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
Realizatora Projektu www.piensk.com.pl (zakładka: projekty UE), w Biurze
Projektu, w siedzibie Gminy Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk ( ul.
Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk tel. 75 7786 511-513) oraz w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 1 ( ul. Szkolna 1 59-930 Pieńsk, tel. 75 7786 510 ) i
Szkoły Podstawowej nr 2 ( ul. Zgorzelecka 29 59-930 Pieńsk, tel. 75 7786 522 ).

Dyrektor Szkoły

Koordynator Projektu

……………………….

……………………….

Załączniki:

Zał. Nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego dotyczy SP
Zał. Nr 2 Wzór formularza zgłoszeniowego dotyczy SG
Zał. Nr 3 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Zał. Nr 4 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie powierzonych
do przetwarzania
Zał. Nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zał. Nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 1 do regulaminu

…………………………………………………………
(rodzic/opiekun)

………………………………………………………….
(uczeń/uczennica)
…………………………………………………………………………….
(PESEL ucznia)

……………………………………………………..….
…………………………………………………….…..
(adres miejsca zamieszkania)

………………………………………………………...
(telefon rodzica)

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
Im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r.
w Pieńsku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wnoszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………….
( Imię i nazwisko)

uczęszczającego do klasy ………………………………. Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku
na:

□ zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego
□ zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego
□ zajęcia pozalekcyjne z matematyki
□ zajęcia pozalekcyjne z przyrody
□ zajęcia pozalekcyjne interdyscyplinarne (poł. biologia, chemia, geografia i fizyka) dla klas
VII
□ zajęcia pozalekcyjne komputerowe (informatyczne)

□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
□ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze interdyscyplinarne (poł. biologia, chemia, geografia i
fizyka) dla klas VII
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody

□ zajęcia logopedyczne
□ zajęcia terapii pedagogicznej
□ zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Liczyć,
Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk , nr RPDS.10.02.01-020071/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………..w
(Imię i Nazwisko)

projekcie.
W przypadku niedostania się na listę podstawową uczestnictwa w projekcie wyrażam
zgodę na umieszczenie mojego dziecka …………………………………….na liście
(Imię i Nazwisko)

rezerwowej.

Opinia wychowawcy/nauczyciela*
Uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym ocenę z przedmiotu:
matematyka ………*, j. niemiecki……*, j. angielski .…..*, przyrody ……..*,
informatyki ……..*
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
(Uzasadnienie i podpis nauczyciela)

Opinia pedagoga/psychologa/nie dotyczy*
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………..
(Uzasadnienie i podpis)

Uwaga:
Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego rodzic zobowiązany jest do zapoznania
się z Regulaminem Rekrutacji, który zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej www.piensk.com.pl (projekty UE) oraz szkoły www.sp1piensk.edu.pl
OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że projekt „Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie
Pieńsk” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka (ucznia/uczennicy), w tym danych wrażliwych, zbieranych do zbiorów: „ Baza danych
związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD
2014-2020” oraz „Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych”

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.
922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz mojego dziecka
(ucznia/uczennicy) oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka (ucznia/uczennicy) do projektu „Liczyć, Badać, Poznać Świat –
wsparcie szkół w Gminie Pieńsk”. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wypełnienie kwestionariusza nie
gwarantuje udziału mojego dziecka (ucznia/uczennicy) w tym projekcie. Oświadczam, że ewentualny udział
mojego dziecka (ucznia/uczennicy) w tym projekcie jest dobrowolny.

- Chcę korzystać/nie chcę korzystać* z bezpłatnego środka transportu celem dowiezienia
mojego dziecka do miejsca zamieszkania po zajęciach.
* niepotrzebne skreślić
.................................
(miejscowość i data)

Podpisy rodzica/opiekuna : .................................................................

Załączniki:
1. Kserokopia legitymacji szkolnej
2. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)- jeśli dotyczy
3. Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej- jeśli dotyczy
4. Orzeczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (kserokopia)- jeśli dotyczy

Data przyjęcia formularza zgłoszeniowego ………………………………………......
Podpis osoby przyjmującej ……………………………………………

Adnotacje komisji rekrutacyjnej
Kwalifikuję …………………………(Imię i Nazwisko ucznia) na zajęcia:
a) Pozalekcyjne z:
matematyki/angielskiego/niemieckiego/przyrody/interdyscyplinarne
(przyroda/biologia/chemia/fizyka)/komputerowe*
b) Dydaktyczno -wyrównawcze z:
matematyki/angielskiego/przyrody/interdyscyplinarne
(przyroda/biologia/chemia/fizyka)/*
c) zajęcia logopedyczne*
d) zajęcia terapii pedagogicznej*
e) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe*
Nie kwalifikuję …………………..(Imię i Nazwisko ucznia) na zajęcia:
a) Pozalekcyjne z:
matematyki/angielskiego/niemieckiego/przyrody/interdyscyplinarne
(przyroda/biologia/chemia/fizyka)/komputerowe*
b) Dydaktyczno -wyrównawcze z:
matematyki/angielskiego/przyrody/interdyscyplinarne
(przyroda/biologia/chemia/fizyka)/*
c) zajęcia logopedyczne*
d) zajęcia terapii pedagogicznej*
e) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe*
Umieścić na liście rezerwowej…………………..(Imię i Nazwisko ucznia) na zajęcia:
a) Pozalekcyjne z:
matematyki/angielskiego/niemieckiego/przyrody/interdyscyplinarne
(przyroda/biologia/chemia/fizyka)/komputerowe*
b) Dydaktyczno -wyrównawcze z:
matematyki/angielskiego/przyrody/interdyscyplinarne
(przyroda/biologia/chemia/fizyka)/*
c) zajęcia logopedyczne*
d) zajęcia terapii pedagogicznej*
e) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe*
Uzasadnienie: Uczeń otrzymał ……………. pkt …………………………………
………………………………………………………………………………………
Uczeń będzie korzystać/nie będzie korzystać* z bezpłatnego środka transportu celem
dowiezienia do miejsca zamieszkania po zajęciach.
* skreślić niepotrzebne

Podpis komisji:
1. ………………………………
2. ……………………………….
3. ………………………………

Załącznik nr 2 do regulaminu

…………………………………………………………
(rodzic/opiekun)

………………………………………………………….
(uczeń/uczennica)
…………………………………………………………………………….
(PESEL ucznia)

……………………………………………………..….
…………………………………………………….…..
(adres miejsca zamieszkania)

………………………………………………………...
(telefon rodzica)

Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
Im. Ojca Michała Tomaszka
w Pieńsku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wnoszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………….
( Imię i nazwisko)

uczęszczającego do klasy ………………………………. Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku
na:
□ zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego

□ zajęcia pozalekcyjne z j. niemieckiego
□ zajęcia pozalekcyjne z matematyki
□ zajęcia pozalekcyjne komputerowe
□ zajęcia pozalekcyjne z chemii
□ zajęcia pozalekcyjne z fizyki
□ zajęcia pozalekcyjne z biologii
□ zajęcia pozalekcyjne z geografii

□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z biologii
□ zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii
□ zajęcia doradztwa zawodowego
□ zajęcia terapii pedagogicznej
□ zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Liczyć,
Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk, nr RPDS.10.02.01-020071/17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………..w
(Imię i Nazwisko)

projekcie.
W przypadku niedostania się na listę podstawową uczestnictwa w projekcie wyrażam
zgodę na umieszczenie mojego dziecka …………………………………….na liście
(Imię i Nazwisko)

rezerwowej.

Opinia wychowawcy/nauczyciela*
Uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym ocenę z przedmiotu:
matematyka ………*, j. niemiecki……*, j. angielski .…..*, chemii ……..*,
fizyki……*, geografii ……*, biologii …….*, informatyki ……..*
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
(Uzasadnienie i podpis nauczyciela)

Opinia pedagoga/psychologa*
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………..
(Uzasadnienie i podpis)

Uwaga:
Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego rodzic zobowiązany jest do zapoznania
się z Regulaminem Rekrutacji, który zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej www.piensk.com.pl oraz szkoły www.gimpiensk.home.pl

- OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że projekt „Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie
Pieńsk” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka (ucznia/uczennicy), w tym danych wrażliwych, zbieranych do zbiorów: „ Baza danych
związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD
2014-2020” oraz „Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych”

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.
922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz mojego dziecka
(ucznia/uczennicy) oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka (ucznia/uczennicy) do projektu „Liczyć, Badać, Poznać Świat –
wsparcie szkół w Gminie Pieńsk”. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wypełnienie kwestionariusza nie
gwarantuje udziału mojego dziecka (ucznia/uczennicy) w tym projekcie. Oświadczam, że ewentualny udział
mojego dziecka (ucznia/uczennicy) w tym projekcie jest dobrowolny.

- Chcę korzystać/nie chcę korzystać* z bezpłatnego środka transportu celem dowiezienia
mojego dziecka do miejsca zamieszkania po zajęciach.
* niepotrzebne skreślić
.................................
(miejscowość i data)

Podpisy rodzica/opiekuna : .................................................................

Załączniki:
5. Kserokopia legitymacji szkolnej
6. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)- jeśli dotyczy
7. Opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej- jeśli dotyczy
8. Orzeczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (kserokopia)- jeśli dotyczy

Data przyjęcia formularza rekrutacji ………………………………………......
Podpis osoby przyjmującej formularz……………………………………………

Adnotacje komisji rekrutacyjnej
Kwalifikuję …………………………(Imię i Nazwisko ucznia) na zajęcia:
a. Pozalekcyjne z:
matematyki/j.angielskiego/j.niemieckiego/ biologii/ chemii/ fizyki/
geografii/ komputerowe*
b. Dydaktyczno -wyrównawcze z:
matematyki/j.angielskiego/ biologii/ chemii/ fizyki/ geografii/ komputerowe*
c. zajęcia doradztwo zawodowe*
d. zajęcia terapii pedagogicznej*
e. zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe*
Nie kwalifikuję …………………..(Imię i Nazwisko ucznia) na zajęcia:
a) Pozalekcyjne z:
matematyki/j.angielskiego/j.niemieckiego/ biologii/ chemii/ fizyki/ geografii/
komputerowe (informatyczne)*
b) Dydaktyczno -wyrównawcze z:
matematyki/j.angielskiego/biologii/ chemii/ fizyki/ geografii/ komputerowe*
c) zajęcia terapii pedagogicznej*
d) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe*
Umieścić na liście rezerwowej…………………..(Imię i Nazwisko ucznia) na zajęcia:
a) Pozalekcyjne z:
matematyki/j.angielskiego/ j. niemieckiego/biologii/ chemii/ fizyki/ geografii/
komputerowe (informatyczne)*
b) Dydaktyczno -wyrównawcze z:
matematyki/j.angielskiego/ biologii/ chemii/ fizyki/ geografii/ komputerowe*
c) zajęcia terapii pedagogicznej*
d) zajęcia rewalidacyjno-rozwojowe*
Uzasadnienie: Uczeń otrzymał ……………. pkt …………………………………
………………………………………………………………………………………
Uczeń będzie korzystać/nie będzie korzystać* z bezpłatnego środka transportu celem
dowiezienia do miejsca zamieszkania po zajęciach.
Podpis komisji:
1. ………………………………
2. ……………………………….
3. ………………………………

Załącznik nr 3 do regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk,
nr projektu RPDS.10.02.01-02-0071/17 dla uczniów Szkoły Podstawowej …………………
nr ………/2017
z dnia ……………………….
CZĘŚĆ I.
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy:
………………………………...…………………………………………..……………………
PESEL:

Adres:
………………………………………………..………………………………………….…
Klasa: ………………
Deklaruję udział mojego syna/mojej córki* …..………………………………….………….
w projekcie pn. Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk , nr projektu
RPDS.10.02.01-02-0071/17
realizowanym
przez
Szkołę
Podstawową
……………………………………………………………….………………….,
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego,
na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dn. ………….. r. pomiędzy Gminą Pieńsk a
Województwem Dolnośląskim nr ………………. oraz na podstawie aneksu do umowy
o dofinansowanie nr ……………………………………………….. zawartego dn.
…………………………………, w następujących formach wsparcia:
1.

Zajęcia pozalekcyjne:

□ język angielski
□ język niemiecki
□ matematyka
□ przyroda (dla SP kl. I-VII)

□ interdyscyplinarne (dla SP kl. VII)
□ chemia (dla oddziałów gimnazjalnych)
□ geografia (dla oddziałów gimnazjalnych)
□ biologia (dla oddziałów gimnazjalnych)
□ fizyka (dla oddziałów gimnazjalnych)
□ zaj. Komputerowe (informatyczne)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

2.

□ język angielski
□ matematyka
□ przyroda (dla SP)
□ biologia (dla oddziałów gimnazjalnych)
□ fizyka (dla oddziałów gimnazjalnych)
chemia (dla oddziałów gimnazjalnych)
□ geografia (dla oddziałów gimnazjalnych)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (dla oddziałów gimnazjalnych):

3.
□ tak
□ nie

4. Zajęcia specjalistyczne:
□ logopedyczne ( dla SP)
□ Terapii psychologicznej
□ rewalidacyjno - rozwojowe
CZĘŚĆ II.
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji uczniów i uczennic Uczestników Projektu „Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk” , nr
projektu RPDS.10.02.01-02-0071/17akceptuję jego postanowienia i oświadczam, że mój
syn/moja córka* spełnia kryteria uprawniające do udziału w projekcie.
2.
Zostałem/m poinformowany/a, że mój syn/moja córka* uczestniczy w projekcie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanym w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego.
3.
Zobowiązuję się dopilnować mojego syna/moją córkę* do regularnego, punktualnego
i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4.
Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Biuro Projektu o zaistnieniu zmian
mających wpływ na uczestnictwo mojego syna/mojej córki* w projekcie, w tym o zmianie
danych osobowych.
5.
Oświadczam, że zobowiązuję się do uczestnictwa mojego syna/mojej córki* w
badaniach ankietowych dotyczących projektu.

6.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
mojego syna/mojej córki* (ucznia/uczennicy), w tym danych wrażliwych, zbieranych do
zbiorów: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020” oraz „Centralnego
Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych” zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do danych mojego syna/mojej
córki* (ucznia/uczennicy) oraz ich poprawiania.
7.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie wizerunku mojego
syna/mojej córki* na potrzeby dokumentacji i promocji projektu.
8.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym.
9.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za
składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których mój syn/moja córka* został/a
zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………………..
……………………….
(Miejscowość, data)

Załącznik nr 4 do regulaminu

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie powierzonych do przetwarzania

Lp.
1
2
3
4

Nazwa
Kraj POLSKA
Rodzaj uczestnika INDYWIDUALNY
Nazwa instytucji NIE DOTYCZY
Imię

5

Nazwisko

6

PESEL

7

Płeć
□

kobieta

8

□ mężczyzna
Wiek w chwili przystępowania do projektu (Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie.) ………… lat

9
9
10

Wykształcenie ISCED 1
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat

11

Gmina

12

Miejscowość

14

Ulica

15

Nr budynku

16

Nr lokalu

17

Kod pocztowy

18
19

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Telefon kontaktowy

20

Adres e-mail

21
22

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie

23

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu OSOBA BIERNA ZAWODOWO OSOBA UCZĄCA SIĘ

24
25
26
27

Wykonywany zawód NIE DOTYCZY
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) NIE DOTYCZY
Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) NIE
DOTYCZY
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

28
29
30
31
32
33
34
35

Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu
Data założenia działalności gospodarczej NIE DOTYCZY
Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej NIE DOTYCZY
PKD założonej działalności gospodarczej NIE DOTYCZY
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
□ nie
□

36

Osoba
lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
□ bezdomna
tak
□ nie
□

37

40

tak

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
□ nie
□ tak
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
□ nie
□

41

odmowa podania informacji

Osoba
w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
□ przebywająca
tak
□ nie
□

39

tak

Osoba z niepełnosprawnościami
□ nie
□

38

odmowa podania informacji

tak

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
□ nie
□

odmowa podania informacji

□

tak

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

…………………………………………….
(Miejscowość, data)

Załącznik nr 5 do regulaminu

…………………………………………………………
(rodzic/opiekun)

………………………………………………………….
(uczeń/uczennica)
…………………………………………………………………………….
(PESEL ucznia)

……………………………………………………..….
…………………………………………………….…..
(adres miejsca zamieszkania)

………………………………………………………...
(telefon rodzica)

Oświadczenie
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu:
„Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk”,
nr RPDS.10.02.01-02-0071/17
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych
oraz danych osobowych mojego dziecka (ucznia/uczennicy), w tym danych wrażliwych,
zbieranych do zbiorów: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”
oraz „Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów
operacyjnych” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie
wglądu do swoich danych oraz mojego dziecka (ucznia/uczennicy) oraz ich poprawiania.
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………………………………..

…………………………………………….
(Miejscowość, data)

Załącznik nr 6 do regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W RAMACH PROJEKTU
Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk”,
nr projektu RPDS.10.02.01-02-0071/17
W związku z przystąpieniem mojego/mojej syna/córki* do projektu pn.: „Liczyć, Badać,
Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0071/17
wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku mojego
syna/mojej córki*: …………………………………………………………………..…………
(imię i nazwisko)

w formie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych na potrzeby projektu „Liczyć, Badać,
Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas jego realizacji,
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem dowolnego medium
na wszystkich polach eksploatacji.
Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania
i przetwarzanie wizerunku mojego syna/mojej córki* w wyżej wymienionych formach i na
wyżej opisanych polach eksploatacji Gminie Pieńsk i Szkole Podstawowej
……………………………………….……, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………..……………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

