ZARZĄDZENIE NR 61/2017
BURMISTRZA BIAŁOGARDU
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna
szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych
na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal
i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się,
co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Białogard, zwanym dalej „Urzędem”,
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Nowoczesna szkoła, nowoczesna
edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu
białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla
nauczycieli i rodziców”, zwanym dalej „Projektem”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, których beneficjentem jest Miasto Białogard,
a realizowany przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne
zaangażowane w zakresie merytorycznym i pomocniczym w realizację Projektu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 61/2017
Burmistrza Białogardu
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna szkoła,
nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek
edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia
dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli
i rodziców”
§1.
Informacje ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pod nazwą
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek
edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia,
doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”, zwanym w dalszej części
„Projektem”, nauczycieli oraz rodziców (opiekunów prawnych).
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.04.00-32K014/16-00 z dnia 14 lipca 2017 r., zawartej pomiędzy Województwem
Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
a Miastem Białogard reprezentowanym przez Burmistrza Białogardu.
4. Realizatorem Projektu jest Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina
Tychowo oraz Powiat Białogardzki, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji
Projektu, zawartej w dniu 28 kwietnia 2017 r.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w 17 szkołach typu
podstawowego, w tym klasach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach
podstawowych, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu
białogardzkiego.
6. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie dla
następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Białogard, zwanych w dalszej części „szkołami”:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8,
3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Grunwaldzka 53,
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23.
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§2.
Cel i zakres wsparcia
1. Celem Projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji
w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych 3585 uczniów, w tym 1776
dziewcząt i 1809 chłopców ze szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu białogardzkiego, prowadzących do wzmocnienia ich zdolności do
przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 198 nauczycieli (173 kobiet i 25
mężczyzn) i doposażeniu 17 szkół.
2. W zależności od typu szkoły, Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych działań
obejmujących:
1) dodatkowe zajęcia, kształcące u uczniów kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy
i umiejętności niezbędne na rynku pracy (w tym doradztwo zawodowe) oraz stypendia
naukowe,
2) studia podyplomowe i kursy doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe
nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form
organizacyjnych, sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
3) dodatkowe zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniem młodszym i wsparcie uczniów zagrożonych
przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez doposażenie szkół oraz
dodatkowe kursy dla nauczycieli,
4) dodatkowe zajęcia dla uczniów, oparte na metodzie eksperymentu, kształtujące
i rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
dodatkowe kursy dla nauczycieli doskonalące umiejętności i kompetencje kadry
pedagogicznej oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
5) zajęcia dodatkowe dla uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) podnoszące kompetencje cyfrowe oraz wyposażenie szkół
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
6) szkolenia dla rodziców.
§3.
Zasady rekrutacji uczestników Projektu
1. Rekrutacja do Projektu obejmuje uczniów, nauczycieli szkół oraz rodziców (opiekunów
prawnych) uczniów.
2. Rekrutacja w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w okresie od sierpnia 2017 r.
do kwietnia 2019 r.
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3. Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie kampanią informacyjną w szkole,
w czasie której odbywać się będą spotkania dyrektora z nauczycielami, uczniami i ich
rodzicami zainteresowanymi udziałem w Projekcie.
4. Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie,
zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół indywidualnymi potrzebami,
zainteresowaniami i predyspozycjami oraz na podstawie określonych kryteriów.
5. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci.
6. Rekrutacja będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej płci z uwzględnieniem liczby
osób z poszczególnych kategorii uczestników Projektu.
7. Rekrutacja uwzględniać będzie zasady poszanowania godności potencjalnych uczestników.
8. Rekrutacja będzie składać się z dwóch części:
1) część 1 - weryfikacja kryteriów formalnych (ocena formalna) – na podstawie
formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz danych szkół dotyczących uczniów/uczennic ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oceniona zostanie przynależność do grupy docelowej;
2) część 2 - weryfikacja i przyznanie punktów za poniższe kryteria merytoryczne (ocena
merytoryczna):
a) dotyczące zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
- uczniowie z brakami programowymi – opinia nauczyciela danego przedmiotu –
5 pkt (opinia nauczyciela zostanie wyrażona poprzez przyznanie 5 punktów),
- uczniowie z trudnościami w nauce – ocena z danego przedmiotu w poprzednim
roku szkolnym <3,0 – 5 pkt ,
- uczniowie z utrudnionym dostępem do płatnych zajęć ze względu na trudną
sytuację
materialną rodziny – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o dochodach nieprzekraczających kwoty 500,00 zł netto/osobę – 5 pkt,
- uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – opinia/orzeczenie poradni
psychologiczno - pedagogicznej – 10 pkt;
b) dotyczące kół zainteresowań i dodatkowych zajęć rozwijających:
- wykazanie zainteresowań – oświadczenie ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego
małoletniego ucznia – 5 pkt,
- wykazanie uzdolnienia kierunkowego – ocena z przedmiotu (celująca – 10 pkt,
bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 6 pkt), a w przypadku klas I-III – ocena opisowa,
- uczniowie z utrudnionym dostępem do płatnych zajęć ze względu na trudną
sytuację materialną rodziny – oświadczenie opiekuna o dochodach
nieprzekraczających kwoty 500,00 zł netto/osobę – 5 pkt,
c) dotyczące konkursów - zgłoszenia uczniów,
d) dotyczące doradztwa zawodowego - wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych
objętych wsparciem w Projekcie,
e) pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia (np. wycieczki szkolne, zawody sportowe,
konkursy) - zgoda prawnego opiekuna na udział,
f) dotyczące zajęć dla rodziców – rodzic posiadający minimum 3 dzieci – 3 pkt,
2 dzieci – 2 pkt, 1 dziecko – 1 pkt,
g) dotyczące pomocy stypendialnej:
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- uczniowie z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie jest mniejszy niż
minimum socjalne, zgodnie z Informacją o poziomie minimum socjalnego
w 2016 r. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 31 marca 2017 r.- średnia
arytmetyczna minimów socjalnych – 948,90 zł /osobę – 1 pkt
- uczniowie szczególnie uzdolnieni – ocena klasyfikacyjna przynajmniej z jednego
spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków
obcych lub przedsiębiorczości – co najmniej 5,0, - 1 pkt za każdy przedmiot
- osiągnięcia w olimpiadach/konkursach z wyżej wymienionych przedmiotów
– 1 pkt za każde osiągnięcie,
h) dotyczące studiów podyplomowych/kursów dla nauczycieli – wskazanie z diagnoz
stanu przygotowania nauczycieli – 3 pkt (TYP 7),
i) dotyczące zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, porad i konsultacji:
- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – 3 pkt,
- opinia specjalisty – 3 pkt,
- uczniowie z niskimi wynikami w nauce – średnia ocen poniżej 3,0 – 3 pkt,
- rozpoznane potrzeby przez wychowawcę – 3 pkt,
- uczniowie z niską oceną ze sprawowania – 1 pkt.
10. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, komisja rekrutacyjna,
w oparciu o kryteria, dokona wyboru uczestników do Projektu i ustali kolejność na
listach rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły zostać
włączone do Projektu w wyniku rezygnacji uczestnika projektu z listy zasadniczej.
11. Do Projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów.
12. Za całokształt działań rekrutacyjnych odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.
§4.
Obowiązki uczestnika Projektu
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
1) podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu – dla ucznia, załącznik nr 2 do Regulaminu – dla nauczyciela, załącznik
nr 3 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego ),
2) podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika (wzór stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu - dla ucznia, załącznik nr 5 do Regulaminu – dla
nauczyciela, załącznik nr 6 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego),
3) wypełnienie formularza dotyczącego danych osobowych uczestnika (wzór stanowi
załącznik nr 7 do Regulaminu - dla ucznia, załącznik nr 8 do Regulaminu – dla
nauczyciela, załącznik nr 8 do Regulaminu – dla rodzica/opiekuna prawnego)
2. Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, będzie równoznaczna
z nieprzystąpieniem do uczestnictwa w Projekcie.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, do
których został zakwalifikowany.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie uczestnik (w przypadku osoby
małoletniej – rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest przedstawić pisemnie powód
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rezygnacji. W przypadku odmowy przedstawienia takiego powodu, wychowawca klasy
zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę dotyczącą powodu rezygnacji.
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania do 4 tygodni od zakończenia udziału
w projekcie danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz
udziału w badaniu ewaluacyjnym.

§5.
Prawa uczestnika Projektu
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.
2. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz
korzystania z pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami
Projektu.
3. Każdy uczestnik Projektu ma prawo przerwać udział w Projekcie.
4. Każdy uczestnik Projektu, po przerwanym udziale w Projekcie, może do niego powrócić.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - uczeń
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na
terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia
dla nauczycieli i rodziców”

Deklaruję uczestnictwo ………………………………………………………..………………………
(imię i nazwisko)

ucznia/uczennicy ………………………………………………………………..……..…………………
…………………………………………………………………………………………………………….
(klasa, nazwa szkoły)

w projekcie „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek
edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie
sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanym przez Miasto Białogard w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych
z działaniami informacyjno - promocyjnymi. Jest to jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy
lub nagrania wykonane podczas zajęć, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz udziału w badaniu
ewaluacyjnym.

Białogard, …………………………

………………………………….
Czytelny podpis*

_________________________________________________________________________
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w przypadku osoby małoletniej deklarację uczestnictwa podpisuje jej rodzic/prawny opiekun

Załącznik nr 2 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciel
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na
terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia
dla nauczycieli i rodziców”

Imię i nazwisko nauczyciela:…………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły:……………………………………………………...……………………………………

Deklaruję moje uczestnictwo w projekcie „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa
dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia
dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanym przez
Miasto Białogard w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych
z działaniami informacyjno - promocyjnymi. Jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy
lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz
wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz udziału w badaniu
ewaluacyjnym.

Białogard, ………………………

……………………………………
(czytelny podpis nauczyciela)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – rodzic/opiekun prawny
„Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na
terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia
dla nauczycieli i rodziców”

Imię i nazwisko …………..………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz nazwa szkoły:………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Deklaruję moje uczestnictwo w projekcie „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa
dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia
dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanym przez
Miasto Białogard w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych
z działaniami informacyjno - promocyjnymi. Jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub
nagrania wykonane w trakcie trwania projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz udziału w badaniu
ewaluacyjnym.

Białogard, ……………………..

………...…………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - uczeń
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa
dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe,
stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący
funkcję
Instytucji
Zarządzającej
dla
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 na podstawie:
- w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020:
a) rozporządzenia 1303/2013;
b) rozporządzenia nr 1304/2013;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
- w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) rozporządzenia nr 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła,
nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu
białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383- Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt –
Miastu Białogard ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard oraz Szkole Podstawowej Nr…….
im…………………………………… w Białogardzie, ul………………………………………..
5) moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego 1 , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta; moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020;

*Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji
Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przetwarzanie danych
osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
** w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie podpisuje jej rodzic/ prawny opiekun.
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6) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielania wsparcia w ramach projektu.

Białogard,…………………………………..

………………………………
czytelny podpis*
Załącznik nr 5 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – nauczyciel
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa
dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe,
stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący
funkcję
Instytucji
Zarządzającej
dla
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 na podstawie:
- w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020:
1) rozporządzenia 1303/2013;
b) rozporządzenia nr 1304/2013;
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
- w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) rozporządzenia nr 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła,
nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu
białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020);
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383- Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt –
Miastu Białogard ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard oraz Szkole Podstawowej Nr…….
im…………………………………… w Białogardzie, ul………………………………………..
5. moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego 2 , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta; moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020;
*Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji
Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przetwarzanie danych
osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
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6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielania wsparcia w ramach projektu.

Białogard,…………………………………..

………………………………………….
czytelny podpis
Załącznik nr 6 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – rodzic/opiekun prawny
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa
dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe,
stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący
funkcję
Instytucji
Zarządzającej
dla
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 na podstawie:
- w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020:
1) rozporządzenia 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
- w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) rozporządzenia nr 1303/2013;
2) rozporządzenia nr 1304/2013;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi;
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła,
nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu
białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020);
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383- Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt –
Miastu Białogard ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard oraz Szkole Podstawowej Nr…….
im…………………………………… w Białogardzie, ul………………………………………..
5. moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego 3 , Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta; moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020;

*Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył Instytucji
Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przetwarzanie danych
osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
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6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielania wsparcia w ramach projektu.

Białogard,……………….……………

…………………………………….
czytelny podpis
Załącznik nr 7 do Regulaminu

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZEŃ
1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

5

Wykształcenie

niższe niż podstawowe
podstawowe
gimnazjalne

6

Województwo

7

Powiat

8

Gmina

9

Miejscowość

10

Ulica

11

Nr budynku

12

Nr lokalu

13

Kod pocztowy

14

Telefon kontaktowy

15

Adres e-mail

16

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

17

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

nie
tak
odmowa podania informacji

18

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

nie

19

Osoba z niepełnosprawnościami

nie

20

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących

21

W tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

22

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

tak
tak
nie
tak
nie
tak
nie

14
pozostających na utrzymaniu
23

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

tak
nie
tak
odmowa podania informacji

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

5

Wykształcenie

Załąc
znik
nr 8
do
Regul
aminu

policealne
ponadgimnazjalne
wyższe

6

Województwo

7

Powiat

8

Gmina

9

Miejscowość

10

Ulica

11

Nr budynku

12

Nr lokalu

13

Kod pocztowy

14

Telefon kontaktowy

15

Adres e-mail

16

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

17

Wykonywany zawód

18

Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)

19

Rodzaj przyznanego wsparcia

20

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

21

22
23

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

nie
tak
odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

nie

Osoba z niepełnosprawnościami

nie

tak

15
tak
24
25
26

27

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących

nie

W tym: w gospodarstwie domowym z
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu

nie

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

nie

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

nie

tak
tak

tak

tak
odmowa podania informacji

UCZYCIEL

DA
NE
UC
ZES
TNI
KA
PR
OJE
KT
U–
NA
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Załącznik nr 9 do Regulaminu

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU – RODZIC/PRAWNY OPIEKUN
1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

5

Wykształcenie

6

Województwo

7

Powiat

8

Gmina

9

Miejscowość

10

Ulica

11

Nr budynku

12

Nr lokalu

13

Kod pocztowy

14

Telefon kontaktowy

15

Adres e-mail

16

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne
policealne
wyższe

osoba bezrobotna
zarejestrowana w ewidencji
urzędu pracy

17

inne
osoba bezrobotna
niezarejestrowana w
ewidencji urzędu pracy
osoba pracująca

20

Wykonywany zawód - w przypadku osoby
pracującej
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) - w
przypadku osoby pracującej
Rodzaj przyznanego wsparcia

21

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

22

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

18
19

osoba długotrwale
bezrobotna

nie
tak

17
odmowa podania informacji
23

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

nie
tak

24

Osoba z niepełnosprawnościami

25

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym
bez osób pracujących

nie
tak
nie
tak

26

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu

nie
tak

27

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

28

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

nie

tak
nie
tak
odmowa podania informacji

