REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia
studiów technicznych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe Horyzonty – zachęcenie
dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 priorytet 3.
Edukacja, działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej; którego
celem jest podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów poprzez objęcie ich
wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwałej poprawie atrakcyjności i efektywności
zajęć w szkołach objętych projektem oraz dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz
podniesieniu kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół.
2. Koszt uczestnictwa w projekcie ponosi Gmina Wejherowo ze środków otrzymanych na jego
realizację – projekt jest współfinansowany w 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 5% stanowi wkład własny Gminy Wejherowo.
3. Beneficjentem projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy
Wejherowo oraz nauczycieli tych szkół, natomiast realizatorem projektu jest Gmina Wejherowo.
4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84 – 200
Wejherowo, pok. 207, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl.
5. Projekt jest realizowany do 30 czerwca 2018 r.
§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie:
1. Projekt – oznacza projekt pod nazwą „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy
Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.
2. Grupa docelowa – grupa osób, do których skierowany jest projekt.
3. Beneficjent Ostateczny (BO), Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystająca z
wdrażanej pomocy.
4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad
określonych w regulaminie.
5. Beneficjent Projektu – projektodawca (Gmina Wejherowo)
6. Koordynator projektu – osoba zarządzająca projektem.
7. Asystent koordynatora - osoba wspomagająca koordynatora.
8. Komisja rekrutacyjna – zespół osób powołanych zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo do
przeprowadzenia rekrutacji.
§3
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenów Gminy
Wejherowo oraz nauczyciele tych szkół uczestniczący:
a) W zajęciach rozwijających – zajęcia skierowane do uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych oraz I- III gimnazjum szczególnie uzdolnionych oraz mających problemy w

nauce (w procesie rekrutacji brane będą pod uwagę wyniki w nauce osiągnięte w roku
szkolnym 2015/2016)
b) W zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi – zajęcia skierowane do
dzieci ze specjalnymi potrzebami - zajęcia skierowane do uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych oraz I- III gimnazjum
c) w zajęciach z doradcą zawodowym – zajęcia skierowane są do wszystkich uczniów
gimnazjum;
d) szkoleniach dla nauczycieli – nauczyciele szkół z terenów Gminy Wejherowo

§4
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE
1. Celem ogólnym projektu jest: podniesienie umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów
poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwałej poprawie
atrakcyjności i efektywności zajęć w szkołach objętych projektem oraz dzięki doposażeniu bazy
dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół. w okresie od
01.09.2016 – 30.06.2018 r.
2. W ramach projektu Uczestnikom oferujemy nieodpłatne zajęcia:
a) zajęcia rozwijające zakończone egzaminem zewnętrznym – dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych i I – III gimnazjum
b) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I –
III gimnazjum
c) realizację zajęć rozwijających – koła tematyczne - dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych i I – III gimnazjum
d) zajęcia wyrównujące - dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I – III gimnazjum
e) zajęcia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi - dla uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych i I – III gimnazjum
f) zajęcia planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej – dla uczniów gimnazjum
g) szkolenia dla nauczycieli
3. Zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.
4. Realizacja zajęć dodatkowych oraz poradnictwa zawodowego zostanie powierzona
profesjonalnym wykonawcom, które zapewnią m.in. wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i
materiały szkoleniowe
5. Za rekrutację do projektu, kontrolę i monitoring zajęć odpowiedzialny jest zespół ds. realizacji
projektu
§5
PROCEDURA REKRUTACJI
1. Rekrutacja w celu wyłonienia uczestników prowadzona będzie od 16 grudnia 2016r.
2. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie do 30 grudnia 2016 r.
3. Komplety dokumentów zgłoszeniowych przyjmowane są w sekretariacie szkoły do której
uczęszcza dziecko (w godzinach pracy szkoły).
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rekrutacji oraz składania
dokumentów zgłoszeniowych do czasu wyłonienia ostatecznej grupy Uczestników (wówczas
rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała poza terminami wyznaczonymi w ust. 1 i 2).
Przedłużenie terminu rekrutacji następować będzie na podstawie zawiadomienia Wójta Gminy
Wejherowo zamieszczanego każdorazowo na stronie www.ug.wejherowo.pl.

5. Złożonym kompletom dokumentów nadany zostanie nr wpływu do danej jednostki z wyraźnym
zaznaczeniem daty i godziny.
6. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową.
7. Przyjmowane i rozpatrywane będą wyłącznie kompletne dokumenty.
8. Złożone przez Kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem oryginałów
dokumentów wydanych przez instytucję inną niż Beneficjent.
9. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym zwłaszcza z zasadą
równości płci. Każdy z potencjalnych uczestników projektu spełniających kryteria będzie miał
jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia bez względu na swoją płeć, wyznanie itp.
10. Proces rekrutacji przebiegać będzie w 3 etapach:
1) ETAP I: Kampania informacyjno – promocyjna
a) rekrutacja na zajęcia § 4 pkt. 2 ppkt a – e
Celem tego etapu będzie dotarcie z informacją o projekcie do możliwie największej liczby
potencjalnych uczestników projektu poprzez plakaty i informacje zamieszczane na stronie
internetowej dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie. Informacje dotyczące
rekrutacji (wraz z regulaminem rekrutacji i załącznikami) dostępne będą również na stronie
internetowej każdej szkoły oraz Gminy Wejherowo.
b) rekrutacja na zajęcia § 4 pkt. 2 ppkt f
Celem tego etapu będzie dotarcie z informacją o projekcie do możliwie największej liczby
potencjalnych uczestników projektu poprzez plakaty i informacje zamieszczane na stronie
internetowej dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie. Informacje dotyczące
rekrutacji (wraz z regulaminem rekrutacji i załącznikami) dostępne będą na stronie
internetowej Gimnazjum w Bolszewie oraz Gminy Wejherowo.
c) rekrutacja na zajęcia § 4 pkt. 2 ppkt g
Celem tego etapu będzie dotarcie z informacją o projekcie do nauczycieli szkół z terenów
Gminy Wejherowo dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie
2) ETAP II: Składanie dokumentów:
a) Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach złożą w sekretariacie odpowiedniej
szkoły
dokumenty
rekrutacyjne
(możliwość
pobrania
ze
strony
internetowej
www.ug.wejherowo.pl):
 formularz zgłoszeniowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu,
 oświadczenie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Złożony komplet dokumentów zostanie zarejestrowany i otrzyma kolejny numer dla danej
jednostki rekrutującej z wyraźnie wskazaną data i godziną złożenia wniosku. Zweryfikowane
zostaną kryteria kwalifikowalności uczestnictwa zgodne z § 3 niniejszego regulaminu:
3) ETAP III: Wybór uczestników w oparciu o kryteria formalne:
Kryteria weryfikowane będą zgodnie z zasadą równości i bezstronności przez Komisję
rekrutacyjną.
Głównym kryterium wyboru Beneficjenta Ostatecznego dla zajęć rozwijających będzie
rekomendacja wychowawcy. Kolejnym co do wagi kryterium będzie średnia ocen za poprzedni
rok szkolny (w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjum), gdzie
dla zajęć rozwijających im wyższa średnia tym większe szanse na zakwalifikowanie do projektu
oraz w przypadku zajęć wyrównujących – im niższa średnia tym większe szanse objęcia ucznia
projektem. W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu zdecyduje data i godzina
złożenia.

Głównym kryterium Benefiv wyboru dla zajęć skierowanych do dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych będzie rekomendacja wychowawcy, natomiast kolejnym data wpływu zgłoszenia.
Głównym kryterium wyboru w przypadku szkoleń dla nauczycieli będzie rekomendacja
dyrektora, natomiast kolejnym data wpływu zgłoszenia.
Utworzone zostaną po dwie listy (podstawowa i rezerwowa) dla każdej szkoły
W przypadku rezygnacji osób z list podstawowych będą kwalifikowane osoby z list
rezerwowych.
W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby uczestników rekrutacja zostanie przedłużona do
czasu skompletowania grupy. Po przedłużeniu rekrutacji (w przypadku niewyłonienia grupy)
komisja może podjąć decyzję o rezygnacji z zaplanowanych zajęć).
Zakwalifikowane osoby podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 3
do Regulaminu oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.
§6
KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydować następujące kryteria:
a) kryteria formalne: spełnienie kryteriów określonych w §5,
b) poprawnie wypełnione załączniki,
2. Komisja rekrutacyjna zatwierdza listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w danej
formie wsparcia. Zaakceptowana lista jest ostateczna. Zaakceptowane listy zostaną
udostępnione w Gminie Wejherowo – w Biurze projektu oraz w sekretariatach szkół.
3. Informacje o osobach zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępne będą w
sekretariacie szkoły odpowiedniej dla każdego uczestnika.
4. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę
dostępnych miejsc o zakwalifikowaniu w pierwszej kolejności zdecyduje kolejność zgłoszeń
(godzina i data wpływu dokumentów)
5. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę
dostępnych miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe.
6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list
podstawowych.
7. Kandydat zakwalifikowany przez komisję rekrutacyjną do udziału w projekcie staje się
uczestnikiem projektu z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej
załącznik nr 3 do Regulaminu.
§7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1.

2.

Uczestnik (BO) projektu ma prawo do:
a) uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach,
b) w przypadku zajęć zakończonych certyfikatem/ egzaminem otrzymania stosownego
dokumentu
potwierdzającego
ukończenie
zajęć
w
ramach
projektu
(certyfikatu/zaświadczenia).
Uczestnik (BO) jest zobowiązany do:
a) uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum
90% obecności, większa liczba nieobecności spowoduje skreślenie z listy uczestników
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,

c) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu
na liście obecności,
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
e) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także w
zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków
sprawozdawczych
f) informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia
Beneficjentowi projektu wywiązania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu
g) złożenia usprawiedliwienia do prowadzących zajęcia w przypadku nieobecności na
zajęciach. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub
ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie
przedstawionego zwolnienia lekarskiego, karty leczenia szpitalnego lub oświadczenia
rodziców (w przypadku ważnych sytuacji losowych).
§8
ZASADY UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie rozpoczyna w nim udział od dnia podpisania
Deklaracji uczestnictwa oraz innych stosownych dokumentów.
Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez podania przyczyn, jeśli
rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie do Biura projektu najpóźniej na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Beneficjent dopuszcza rezygnację uczestników z udziału projekcie w trakcie jego trwania, ale
tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym.
Rezygnacja, o której mowa w § 8 ust. 3 wymaga uzasadnienia w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynie rezygnacji, złożonego do 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.
Beneficjent ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku:
a) naruszenia swoich obowiązków wymienionych § 7 niniejszego regulaminu,
b) nieobecności przekraczających więcej niż 10% wszystkich zajęć.
Miejsce osoby skreślonej z listy uczestników zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej,
w przypadkach kiedy będzie to możliwe.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia BO z udziału w projekcie, Beneficjent projektu będzie
żądać od niego zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Wójta Gminy
Wejherowo.
2. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie 13 grudnia 2016 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Wejherowo.

Załącznik Nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w projekcie pn. „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej
Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”
I.

DANE OGÓLNE
Imię/Imiona dziecka

Nazwisko dziecka

PESEL dziecka

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Adres zameldowania/zamieszkania dziecka*
(ulica, nr domu, nr mieszkania)
_
(kod pocztowy)

(gmina)

(miejscowość)

(województwo)

Zaznacz właściwe:
Płeć

 Kobieta
 Mężczyzna

Obszar

 Obszar miejski (gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców)
 Obszar wiejski (gminy wiejskie, gminy wiejsko – miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców

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

 Dotyczy
 Nie dotyczy

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

 Dotyczy
 Nie dotyczy
Osoba z niepełnosprawnościami

 Dotyczy
 Nie dotyczy

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

 Dotyczy
 Nie dotyczy

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

 Dotyczy
 Nie dotyczy

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

 Dotyczy
 Nie dotyczy
Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego

Adres e-mail rodzica / opiekuna prawnego

Szkoła z terenu Gminy Wejherowo do której uczęszcza uczeń:

Średnia ocen dziecka za poprzedni rok szkolny (nie dotyczy uczniów klas IV szkół podstawowych i
nauczycieli):

Rodzaj trudności edukacyjnej/ dysfunkcji dziecka ze specjalnymi potrzebami (dotyczy aplikujących o
udział w zajęciach dla dzieci ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi)

Rodzaj zajęć wybranych przez uczestnika (każdy uczestnik może wskazać dowolną liczbę zajęć;
w kratce obok zajęcia należy wskazać zajęcia w kolejności od najważniejszego stosując
oznaczenia od 1 (najważniejsze) do (takie na którym uczniowi zależy najmniej); przy czym
wskazać należy wyłączenie tyle zajęć, w ilu uczeń będzie mógł rzeczywiście uczestniczyć
Zajęcia rozwijające:

 1.egzaminem
język angielski zakończony
zewnętrznym
TELC/TOEIC

 2.egzaminem
język niemiecki zakończony
zewnętrznym
TELC/TOEIC (dot. uczniów
Samorządowego Gimnazjum i SSP
Orle)

 3.egzaminem
informatyka zakończona
zewnętrznym ECDLStart/ECCC (dot. uczniów SSP
Bolszewo i SSP Nowy Dwór
Wejherowski)

 4.(dot.rozwijające
z języka angielskiego
uczniów Samorządowego
Gimnazjum)

 5.uczniów
rozwijające z matematyki (dot.
SSP Bolszewo; SSP Gowino;
SSP Góra; SSP Orle; Samorządowego
Gimnazjum)

 6.Samorządowego
rozwijające z fizyki (dot. uczniów
Gimnazjum)

 7.świecie
kółko naukowo-techniczne "W
eksperymentu" (dot. uczniów
SSP Gościcino; SSP Gowino)

 8.astronomiczne
kółko matematyczno(dot. uczniów SSP
Gościcino)

 9.uczniów
rozwijające z biologii (dot.
Samorządowego Gimnazjum)

 10.
rozwijające z chemii (dot.
uczniów Samorządowego Gimnazjum)
 11.
rozwijające z geografii (dot.
uczniów Samorządowego Gimnazjum)
 12.
kółko matematycznoprzedsiębiorcze (dot. uczniów
Samorządowego Gimnazjum)

 13.
rozwijające z przyrody (dot.
uczniów SSP Bolszewo; SSP Góra;
SSP Nowy Dwór Wejherowski)

 14.
kółko przyrodnicze
"Eksperymentuję i wiem" (dot.
uczniów SSP Gościcino; SSP Orle )

 15.
zajęcia warsztatowe dla dzieci z
mechaniki i programowania oraz
rozważania nad sztuczną
inteligencją

 16.
kółko szachowe (dot. SSP
Bolszewo; SSP Nowy Dwór

 25.
wyrównujące z geografii (dot.
uczniów Samorządowego Gimnazjum)
 26.
wyrównujące z przyrody (dot.
uczniów SSP Góra)

Wejherowski; SSP Orle)

 17.
kółko strategia w grach
planszowych (dot. uczniów
Samorządowego Gimnazjum)

 18.
zajęcia z doradztwa zawodowego
dla uczniów (dot. uczniów
Samorządowego Gimnazjum)

kompetencji
warsztaty z trenowania
społecznych**
Zajęcia rozwijające (wyrównujące)

 19.
wyrównujące z języka
angielskiego (dot. uczniów SSP Nowy

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

 27.
zajęcia z logopedii (dot. SSP
Bolszewo; SSP Góra; SSP Nowy
Dwór Wejherowski)

 28.
zajęcia z terapii pedagogicznej
(dot. uczniów SSP Bolszewo; SSP
Gościcino; SSP Gowino; SSP Nowy
Dwór Wejherowski; SSP Orle;
Samorządowe Gimnazjum)

 29.
zajęcia rewalidacyjne (dot.
uczniów SSP Bolszewo; SSP Góra)

 30.
zajęcia rewalidacyjne połączone
z terapią (dot. uczniów SSP Nowy
Dwór Wejherowski)

Dwór Wejherowski, SSP Góra SSP
Bolszewo)

 20.
wyrównujące z języka
niemieckiego (dot. uczniów
Samorządowego Gimnazjum)

 21.
wyrównujące z informatyki (dot.
uczniów SSP Góra i SSP Nowy Dwór
Wejherowski)

 22.
wyrównujące z matematyki (dot.
SSP Góra; SSP Nowy Dwór
Wejherowski; Samorządowe
Gimnazjum)

 23.
wyrównujące z fizyki (dot.
uczniów Samorządowego Gimnazjum)
 24.
wyrównujące z biologii (dot.
uczniów Samorządowego Gimnazjum)

Szkolenia dla nauczycieli

 31.
zajęcia z przygotowania do pracy
z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

 32.
zajęcia z rozwoju umiejętności i
postaw niezbędnych na rynku pracy
 33.
Szkolenie dla nauczycieli posługiwanie się tech. komp. w
dydaktyce

 34.
szkolenie dla nauczycieli z
robotyki
 35.
zajęcia z eksperymentów
służących edukacji

Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co poświadczam swoim podpisem
Data i podpis

* art. 25 KC „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu
** zajęcia obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu

Rekomendacja nauczyciela wychowawcy

 rekomenduję ucznia na wskazane zajęcia
 nie rekomenduję ucznia na wskazane zajęcia
Data i podpis nauczyciela

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
Rodzica / opiekuna prawnego uczestnika
dotyczące formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie
„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia
studiów technicznych”
realizowanego w ramach poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej
Oświadczam, że:

 Zostałem/łam poinformowany(a), że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Wyrażam zgodę na udział mój i mojego dziecka w badaniach ankietowych, które będą
przeprowadzane w ramach projektu.
 Wyrażam zgodę na możliwość dochodzenia przez Beneficjenta zwrotu części kosztów w razie
nieuczestniczenia mojego dziecka w zajęciach, skutkujące wcześniejszym skreśleniem z listy
uczestników projektu
 Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
mojego dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z art.27, ust. 1 i ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,
z późn. zm.), do celów niezbędnych do realizacji projektu, związanych z przeprowadzeniem
rekrutacji, szkolenia, monitoringu, promocji i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym
do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji
Wdrażającej. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem,
że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am)
poinformowany(a) o celu zbierania danych, prawie dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Instytucję Wdrażającą.
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę
Wejherowo i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (w całości i we fragmentach) dla
potrzeb monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celu wykorzystania
wizerunku.
 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz zobowiązuje się do
jego przestrzegania. Moje dziecko jest przedstawicielem grupy docelowej wymienionej § 3
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 Zostałem pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem .

Data i podpis

Załącznik Nr 3
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

„Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia
studiów technicznych”

Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie pustych pól lub wstawienie znaku X w odpowiednie miejsce. Informujemy, iż dane osobowe
uczestników projektu zostaną wprowadzone do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to system
przeznaczony do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez zbieranie danych od osób oraz instytucji
bezpośrednio objętych wsparciem w ramach RPO WP Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. UWAGA! Każde pole musi zostać uzupełnione.

Dane uczestnika
1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu

5

PESEL

Dziewczynka 
Chłopiec 

Dane kontaktowe
6

Ulica

7

Nr domu

8

Nr lokalu

9

Miejscowość

10

Kod pocztowy

11

Województwo

12

Powiat

13

Telefon komórkowy

14

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Dane dodatkowe (wypełnia komisja rekrutacyjna)

15

Rodzaj przyznanego wsparcia

16

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

17

Data zakończenia udziału w projekcie

18

Zakończenie udziału osoby we wsparciu
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
uczestnictwa

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem pouczony
o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
2. Oświadczam, iż moje dziecko spełnia warunki kwalifikujące do udziału w projekcie tj.: jest
uczniem szkoły podstawowej/gimnazjum zamieszkującym obszar województwa Pomorskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie z własnej inicjatywy i zobowiązuję się do
dopilnowania, aby dziecko uczestniczyło w całej przewidzianej ścieżce uczestnictwa, w
przewidzianym wymiarze czasowym.
4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wyrażam zgodę na udział mój i mojego dziecka w badaniach ankietowych, które będą
przeprowadzane w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
6. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
zawartych w kwestionariuszu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie oraz
danych mojego dziecka t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w celu udzielenia
wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych
w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Jednocześnie
oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania danych, prawie dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta
projektu.
7. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję warunki w
nim zawarte.
8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę
Wejherowo i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (w całości i we fragmentach) dla potrzeb
monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o celu wykorzystania mojego
wizerunku.

Data i podpis

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów
Gminy Wiejskiej Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” realizowanego w ramach
poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji mający siedzibę przy ul. Stefana Batorego, 02-591 Warszawa;
2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mojego dziecka stanowi art. 23 ust. 1 pkt
2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922, t.j.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020;
3) Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „Nowe Horyzonty – zachęcenie dzieci z terenów Gminy Wiejskiej
Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP);
4) Dane osobowe mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej
– Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego (ul. Jana Augustyńskiego 2, 80819 Gdańsk), Beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Wejherowo (Osiedle Przyjaźni
6, 84 – 200 Wejherowo) oraz zostaną powierzone podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta
będą uczestniczyć w realizacji projektu. Dane osobowe mojego dziecka mogą zostać
udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WP,
lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach RPO WP oraz specjalistycznym firmom
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WP lub MSWiA kontrole w ramach
RPO WP
5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

……………………………………………

………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU

