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Projekt WND-RPSL.11.01.04-24-05D2/18 pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Priorytet 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 

 

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Pilchowice, realizowany jest przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Żernicy. 

2.  Projekt realizowany jest w okresie od 19.08.2019r. do 13.08.2021r. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 

Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 11.1.4. 

5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Projekt – projekt pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (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 - konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020); 

Biuro Projektu – komórka Urzędu Gminy Pilchowice wyznaczona do prowadzenia spraw 

związanych z projektem; mająca swoją siedzibę w pomieszczeniach Referatu Rozwoju 

Gminy; 

Zespół Projektowy – zespół złożony z pracowników Urzędu Gminy w Pilchowicach  oraz 

szkolnego asystenta/ki projektu; 

Lider Projektu – Gmina Pilchowice;  

Kandydat/Kandydatka – osoba (uczennica/uczeń lub nauczycielka/nauczyciel) 

ubiegająca/cy się o udział w projekcie, do momentu złożenia Deklaracji udziału 

w projekcie; 

Uczestniczka/Uczestnik – osoba (uczennica/uczeń lub nauczycielka/nauczyciel), która 

została zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 

Szkoła – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy; 
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Komisja Rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy 

Uczestników/czek Projektu. 

§ 2 

Zasady organizacji projektu 

 

1. Zajęcia zostaną zrealizowane po lub przed zajęciami lekcyjnymi. 

2. Nauczyciele/ki w porozumieniu z koordynatorem/ką projektu oraz asystentem/ką 

szkolnym/ą opracują program zajęć. 

3. Uczestnicy/ki mogą brać udział w więcej niż jednym typie zajęć. 

4. W trakcie realizacji zajęć będą prowadzone dzienniki zajęć, w których odnotowana 

będzie obecność uczniów/uczennic oraz uwagi prowadzących o przebiegu procesu 

kształcenia. 

5. Dodatkowo uczestnik/ka projektu potwierdza swoją obecność na zajęciach na liście 

obecności. 

6. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność na nich co najmniej 1 uczestnika. W razie 

nieobecności wszystkich uczestników/czek zajęcia powinny być odpracowane w innym 

terminie. 

§ 3 

Oferowane formy wsparcia 

 

W ramach Projektu przewiduje się następujące formy wsparcia dla uczniów/uczennic: 

1. W ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy: 

a) Rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego; 

b) Zajęcia warsztatowe z techniki; 

2. W ramach realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu:  

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

oparte na metodzie eksperymentu; 

b) Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe i matematyczne Lego Education oparte 

na metodzie eksperymentu; 

3. W ramach indywidualnych zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 

c) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

 W Projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia dla nauczycieli/ek: 

a) Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje lub kompetencje nauczycieli/lek w 

zakresie realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 

b) Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje lub kompetencje w zakresie 

indywidualizacji pracy z uczniem/cą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

§ 4 

Zasady i warunki udziału uczniów/uczennic w projekcie  
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1. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, wsparciem zostanie objętych 

235 Uczniów/Uczennic. 

2. Rekrutacja Kandydatów/tek będzie prowadzona w okresie IX 2020 r.  

3. Uczestniczką/Uczestnikiem może być osoba, która: 

a) zadeklaruje gotowość skorzystania z co najmniej jednej formy wsparcia w 

ramach projektu; 

b) w chwili podpisywania przez rodzica/prawnego opiekuna deklaracji udziału w 

projekcie jest uczniem/uczennicą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Żernicy; 

4. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, deklaracji rodzica o udziale dziecka w zajęciach oraz zgody na 

przetwarzane danych osobowych oraz kwestionariusza osobowego, których wzór stanowi 

załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu. 

5. Formularze zgłoszeniowe, deklaracje i oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe 

należy składać w sekretariacie szkoły albo w Biurze Projektu. 

6. Złożenie dokumentacji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją 

jego warunków. 

7. Informacje o terminach składania formularzy zgłoszeniowych, deklaracji, oświadczeń 

oraz kwestionariuszy osobowych zostaną wywieszone na szkolnych tablicach ogłoszeń i 

będą rozpowszechniane przez Dyrektora, szkolnego asystenta i kadrę pedagogiczną 

Szkoły. 

8. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

9. Rekrutacja na poszczególne zajęcia przeprowadzana jest na okres danego roku szkolnego.  

10. Weryfikacji złożonych dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

wchodzą koordynator/ka projektu, specjalista/stka ds. administracyjno-finansowych oraz 

szkolny/a asystent/ka projektu. 

11. Kandydaci/ki spełniający kryteria, o których mowa w ust. 3, zostaną zakwalifikowani do 

udziału w Projekcie, z uwzględnieniem ust. 12. 

12. Komisja Rekrutacyjna zatwierdzi listę uczestników/czek zakwalifikowanych do 

skorzystania z poszczególnych form wsparcia. W przypadku gdy liczba Kandydatów/tek 

chętnych do udziału w danej formie wsparcia w ramach Projektu przekroczy 

zaplanowaną w danym naborze liczbę miejsc, wybór zostanie dokonany przez Komisję 

Rekrutacyjną sporządzającą listę rankingową w oparciu o następujące kryteria: 

a) niepełnosprawność ucznia; 

b) w przypadku zajęć o charakterze wyrównawczym - wyniki osiągane w nauce lub opinia 

nauczyciela o potrzebie udziału w zajęciach (pierwszeństwo dla kandydatów/tek 

osiągających najsłabsze wyniki w nauce z przedmiotów objętych projektem tj. 

matematyki w poprzednim roku szkolnym - kryterium nie dotyczy uczniów/nic klas 

pierwszych i czwartych); 

c) w przypadku zajęć dodatkowych o charakterze podnoszącym kompetencje – wyniki 

osiągane w nauce lub opinia nauczyciela o potrzebie udziału w projekcie (pierwszeństwo 

dla kandydatów/tek osiągających najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów objętych 
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projektem tj. techniki, język angielski - kryterium nie dotyczy uczniów/nic klas 

pierwszych i czwartych); 

d) w przypadku zajęć opartych na metodzie eksperymentu – opinia nauczyciela/ki o 

potrzebie udziału w zajęciach; 

e) wsparcie dotychczas udzielone w ramach projektu - podczas naboru w kolejnym roku 

szkolnym realizacji projektu, pierwszeństwo będą mieli Kandydaci/ki, którzy dotychczas 

nie skorzystali ze wsparcia projektowego. 

13. Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę Kandydatów/ek podzieloną na listę podstawową i listę 

rezerwową (Kandydaci/ki spełniający kryteria rekrutacyjne, ale nie zakwalifikowani do 

udziału w projekcie ze względu na brak miejsc w ramach wybranych przez siebie form 

wsparcia) oraz listy uczestników/czek projektu zakwalifikowanych do objęcia 

poszczególnymi formami wsparcia. 

14.  W terminie 2 dni roboczych od zatwierdzenia list, Kandydaci/tki zostaną poinformowani 

o wynikach rekrutacji. 

15. W pierwszej kolejności udział wezmą Kandydaci/tki, którzy nie uczestniczyli dotychczas 

w projekcie. 

16. W projekcie udział wezmą również Kandydaci/tki z list rezerwowych z roku 2019/2020.   

17. W razie dostępności wolnych miejsc do projektu zaproszeni zostaną Kandydaci/tki, 

którzy brali udział w roku 2019/2020. 

18. W przypadku rezygnacji Kandydata/tki z Projektu,  do udziału w formie wsparcia, 

zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeśli stan zaawansowania działań 

realizowanych w ramach danej formy wsparcia na to pozwoli. 

19. Warunkiem rezygnacji z Projektu jest złożenie formularza rezygnacji, stanowiącego 

załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

20. Dopuszcza się możliwość wznowienia rekrutacji, w przypadku wyczerpania kandydatów 

na liście rezerwowej. 

§ 5 

Zasady i warunki udziału nauczycieli/nauczycielek w projekcie 

 

1. Z form wsparcia oferowanych w ramach Projektu mogą korzystać Nauczyciele/ki 

zatrudnieni w szkole objętej wsparciem projektowym. 

2. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, wsparciem zostanie objętych  

5 Nauczycieli/lek. 

3. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/ki formularza 

zgłoszeniowego, deklaracji, oświadczenia dotyczącego danych osobowych oraz 

kwestionariusza osobowego, których wzór stanowią załącznik nr  6, 7, 8 i 9 do 

Regulaminu. 

4. Formularze zgłoszeniowe, deklaracje, oświadczenia oraz kwestionariusze należy składać 

w sekretariacie szkoły albo w Biurze Projektu. 

5. Złożenie dokumentacji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

i akceptację jego warunków. 
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6. Informacje o terminach składania formularzy zgłoszeniowych, deklaracji, oświadczeń 

oraz kwestionariuszy osobowych zostaną podane nauczycielom/kom przez Dyrektora 

i/lub szkolnego asystenta/ki. 

7. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

8. W przypadku, gdy liczba Kandydatek/tów chętnych do udziału w Projekcie przekroczy 

zaplanowaną liczbę miejsc, wybór zostanie dokonany przez Dyrektora  

w oparciu o ocenę pracy Kandydatki/ta. W pierwszej kolejności zakwalifikowane do 

udziału w Projekcie będą osoby rekomendowane przez Dyrektora. 

9. W wyniku postępowania rekrutacyjnego powstanie lista rankingowa Kandydatów/tek – 

nauczycieli/lek podzielona na listę podstawową i listę rezerwową (Kandydatki/ci 

spełniający kryteria rekrutacyjne, ale nie zakwalifikowani do udziału w projekcie ze 

względu na brak miejsc).  

10. W terminie 2 dni roboczych od zatwierdzenia list, Kandydaci/tki zostaną 

poinformowani/e przez szkolnych/e asystentów/ki projektu o wynikach rekrutacji. 

§ 6 

Obowiązki uczestników projektu 

 

1. Obowiązkiem uczestnika/ki projektu jest: 

a) złożenie kompletu dokumentów; 

b) zapoznanie się z treścią i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu; 

c) aktywnego, punktualnego, regularnego uczestniczenia w realizowanych w ramach 

Projektu formach wsparcia, do udziału w których ich zakwalifikowano; 

d) wypełnianie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania projektu; 

e) przystąpienia do testów sprawdzających postępy w nauce (testy dostosowane będą do 

wieku uczestników/czek); 

f) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad obowiązujących na zajęciach oraz 

dbałość o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu; 

g) informowanie o zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach 

projektowych, a w szczególności danych osobowych i kontaktowych takich jak: 

adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych. 

2. Nieobecności Uczestnika/czek dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych i 

zdrowotnych. 

3. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się: 

a) przyczyny zdrowotne – zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie 

rodzica/opiekuna prawnego; 

 b) przyczyny losowe – wyjaśnienie pisemne rodzica lub opiekuna. 

§ 7 

Zasady wykluczenia z udziału w projekcie  

 

1. Z projektu zostanie wykluczony uczestnik/czka, który/a: 

a) zrezygnował/a z nauki w szkole objętej projektem; 

 b) nie przestrzegał/a zasad określonych w niniejszym Regulaminie; 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Gminy Pilchowice. 

2. Dyrektor placówki objętej Projektem powinien zapoznać uczestników z Regulaminem 

poprzez udostępnienie jego tekstu na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych 

aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje przez okres realizacji 

Projektu. 

5. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

 

Pilchowice, dnia……………………. 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

Koordynator projektu       Wójt Gminy Pilchowice 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

UCZNIA/UCZENNICY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 
Zgłaszam udział mojego dziecka……………...........................................................................................................………………………………………………….. 
    (imię, nazwisko ucznia/uczennicy) 

w następujących zajęciach:  

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

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

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

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

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

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

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

w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Żernicy”, mającego na celu podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty 

edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy, w obszarze rozwijania wśród 

uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji 

zawodowych wśród nauczycieli w latach 2019-2021. 

 

D
a

n
e 

 

o
so

b
o

w
e
 Imię/imiona dziecka  

Nazwisko  

PESEL            

Nazwa szkoły 

 

Klasa: 

 

 

..................................................................                .............................................................................. 
                   (miejscowość, data)                 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM DZIECKA W PROJEKCIE 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 
Ja, niżej podpisany/a…………...................................…...........................................................................................................………………………………………………….. 
    (imię i nazwisko rodzica) 

 

Zamieszkały/a…………….................................................................................................................................................................………………………………………………….. 

 

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

 
 

Deklaruję systematyczny udział mojego dziecka ………………........................................................................……………………………………….. 
       (imię i nazwisko dziecka)  

 

w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – realizowanego przez Gminę Pilchowice w ramach Poddziałania 

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020. 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Rozwijanie kluczowych 

kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” oświadczam, że:  

1) w pełni akceptuję zapisy Regulaminu; 

2) moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”; 

3) z udzielonego wsparcia dziecko będzie korzystać sumiennie i w sposób pozwalający na jak 

najlepsze osiągnięcie zaplanowanych celów projektu; 

4) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

5) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny; 

6) zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia 

z Projektu określonymi w Regulaminie; 

7) wyrażam zgodę na udział dziecka w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 

badaniach dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego 

realizacji, a także do ich udostępniania przez osoby realizujące badania podmiotom, które 

będą je wykorzystywały w celu prawidłowej realizacji projektu.; 
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8) zobowiązuję się do bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach 

dotyczących danych moje dziecka zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie 

rekrutacji i realizacji Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy 

udział w Projekcie; 

9) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z realizacją 

Projektu. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć 

z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Lidera/Realizatora Projektu. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że 

podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 
 ............................................................                 .............................................................................. 
                  (miejscowość, data)                 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 

PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  dziecka  

 

………............................................................................................................................. ..........................………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem danych osobowych mojego dziecka 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) Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

° udzielenia wsparcia 

° potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

° monitoringu 

° ewaluacji 

° kontroli 

° audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

° sprawozdawczości 

° rozliczenia projektu 

° odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

° zachowania trwałości projektu 

° archiwizacji 

° badań i analiz. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mojego dziecka 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. 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl
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5) Dane osobowe mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi 

realizującemu projekt  - Gminie Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice. 

6) Dane osobowe mojego dziecka 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) Dane osobowe mojego dziecka 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 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 danych osobowych mojego dziecka. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych mojego dziecka jest wymogiem ustawowym, a 

konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Dane osobowe mojego dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

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

miejscowość, data Czytelny podpis rodzica uczestnika projektu lub jego prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

CZĘŚĆ A - WYPEŁNIA RODZIC/PRAWNY OPIEKUN 

Nazwa szkoły: 

 

 

Klasa:  

  Prosimy o czytelne wypełnienie formularza, a pola wyboru zaznaczyć „X”  

D
a

n
e 

o
so

b
o

w
e
 Imię/imiona  

Nazwisko  

Płeć      dziewczynka       chłopiec 

PESEL             

Wiek w chwili przystąpienia do projektu 

(należy podać wiek na dzień podpisania 

deklaracji udziału w Projekcie) 

.................................. lat 

D
a

n
e 

k
o
n

ta
k

to
w

e
 

Ulica  

Numer domu/ numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta  

Obszar    Miejski                      Wiejski 

Województwo  

Powiat  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej  
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Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej (karaimska, łemkowska, romska, 

tatarska) migrant, osoba obcego pochodzenia 

(każda osoba, która nie posiada polskiego 

obywatelstwa) 

 TAK          NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(innej niż wymienione) 

  TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU: 
 

Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach 

ww. danych.  

 

………………......................................………………    ……..............................................................……………………………. 
        (miejscowość, data)          (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 
 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA SZKOŁA 

 

 

…………………...................................……………     ……..…………………................................................…………. 
(miejscowość, data)      (podpis nauczyciela/ki) 

 

* proszę uzupełnić pole tylko wówczas, gdy wybrana przez ucznia/uczennicę forma wsparcia w projekcie jest 

związana ze wskazanym przedmiotem szkolnym.

Ocena z języka angielskiego w poprzednim roku szkolnym  lub 

opinia nauczyciela/ki    (jeśli dotyczy)* 

 

Ocena z techniki  w poprzednim roku szkolnym lub opinia 

nauczyciela/ki    (jeśli dotyczy)* 

 

Ocena z matematyki  w poprzednim roku szkolnym lub opinia 

nauczyciela/ki    (jeśli dotyczy)* 

 

Ocena z biologii w poprzednim roku szkolnym  lub opinia 

nauczyciela/ki    (jeśli dotyczy)* 

 

Ocena z geografii w poprzednim roku szkolnym lub opinia 

nauczyciela/ki    (jeśli dotyczy)* 

 

Ocena z przyrody w poprzednim roku szkolnym lub opinia 

nauczyciela/ki    (jeśli dotyczy)* 

 

Opinia nauczyciela/ki dotycząca zasadności udziału 

ucznia/uczennicy w danej formie wsparcia 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

REZYGNACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Z UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Ja, niżej podpisany/a…………...................................…...........................................................................................................…………………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica) 

 

Zamieszkały/a…………….................................................................................................................................................................…………………………………………….. 

 

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

 
 

 

 

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko  ………………………………………………………… 
                  

(imię i nazwisko dziecka)  

 

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

      (PESEL dziecka) 

 

z dniem………………………… rezygnuje z uczestnictwa z następujących zajęć 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

realizowanych w ramach projektu pn.: „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – realizowanego przez Gminę Pilchowice  

w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

 
 

 

 

 

 
 ............................................................                 .............................................................................. 
                  (miejscowość, data)                 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI DO UDZIAŁU W 

PROJEKCIE  

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Deklaruję chęć udziału w projekcie „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” mającym na celu podniesienie efektywności i atrakcyjności 

oferty edukacyjnej, rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania 

niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli w latach 2019-

2021 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższych informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji:  

Nazwa szkoły: 

 

Kierunek wykształcenia: 

 

Zajęcia prowadzone w szkole w ramach edukacji: 

 

Nazwa szkolenia: 

 

 

D
a

n
e 

o
so

b
o

w
e
 Imię/imiona  

Nazwisko  

Płeć      Kobieta                 Mężczyzna 

PESEL            

 
 
 

..............................................................                                                                                   ................................................................................. 
                (miejscowość, data)                                                                                                                                                 (podpis nauczyciela)                   instruktora praktycznej nauki zawodu*) 
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      Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI W PROJEKCIE 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Ja, niżej podpisany/a............................................................................................................................. ................................................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 
Zamieszkały/a................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 
deklaruję chęć udziału w projekcie „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Żernicy” realizowanym przez Gminę Pilchowice w ramach Poddziałania 11.1.4. 

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014-2020. 
 

Po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Rozwijanie kluczowych 

kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”, oświadczam, że:  

1) w pełni akceptuję zapisy Regulaminu; 

2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie „Rozwijanie 

kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”. 

3) z udzielonego wsparcia będę korzystać sumiennie i w sposób pozwalający na jak najlepsze 

osiągnięcie zaplanowanych celów projektu; 

4) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020; 

5) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny; 

6) zapoznałem/am się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia 

z Projektu określonymi w Regulaminie; 

7) zobowiązuję się do bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących 

moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu 

oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie; 

8) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu. 

Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 

prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Lidera/Realizatora Projektu. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, 

że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

 

................................................                 .............................................................................. 
   (miejscowość, data)                 (podpis uczestnika projektu



  
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

    Załącznik nr 8 do Regulaminu 

  

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 

……………………………...............................................................................................................…………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko uczestnika/czki projektu) 

 
Oświadczam, iż 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: 

° udzielenia wsparcia 

° potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

° monitoringu 

° ewaluacji 

° kontroli 

° audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

° sprawozdawczości 

° rozliczenia projektu 

° odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

° zachowania trwałości projektu 

° archiwizacji 

° badań i analiz. 

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:  

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; 

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  - Gminie Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice. 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl


  
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

……………………………….............................................……………… 
(miejscowość, data) (Czytelny podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU 

 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

OŚ Priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA NAUCZYCIEL/KA 

D
a

n
e 

o
so

b
o

w
e
 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Płeć      Kobieta                 Mężczyzna 

PESEL            

Wykształcenie 

 

 Niższe niż podstawowe 

 Podstawowe  Policealne 

 Gimnazjalne   Ponadgimnazjalne 

 Policealne       Wyższe 

D
a

n
e 

k
o
n

ta
k

to
w

e
 

Ulica  

Numer domu/ numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta  

Obszar    Miejski                      Wiejski 

Województwo  

Powiat  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej  
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Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej (karaimska, łemkowska, 

romska, tatarska) migrant, osoba obcego 

pochodzenia (każda osoba, która nie posiada 

polskiego obywatelstwa) 

 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba z niepełnosprawnościami 

 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione) 

 TAK      NIE 

 Odmawiam podania informacji 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach 

ww. danych.  
 

 

……………............................................…………………     ……..…........................................…………………………. 
         (miejscowość, data)     (podpis uczestnika projektu) 

 

 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY (pole wymaga wypełnienia, gdy liczba 

kandydatów/tek chętnych do udziału w projekcie przekracza liczbę miejsc) 

 

Rekomendacja Dyrektora Szkoły: 

 

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

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

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

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

     …..................................….…………………………………….. 
               (podpis Dyrektora Szkoły) 
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