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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

„Dobry start – lepsza przyszłość,  
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży 

gimnazjalnej  Gminy Porąbka” realizowany jest przez Beneficjenta: STIWEK Fundację na Rzecz 

Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Marszałkowskiej 18/8,  w partnerstwie z Gminą Porąbka z siedzibą w Porąbce, przy ulicy 

Krakowskiej 3, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 

9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.  
 

2. Projekt obejmuje działaniem 4 szkoły mieszczące się na terenie Gminy Porąbka, prowadzących 

kształcenie na poziomie gimnazjalnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka.  

 

Są to:  

2.1 Gimnazjum im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu, 

2.2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce, 

2.3 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobiernicach, 

2.4 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Bujakowie. 

 

3. Siedziba Biura Projektu mieści się w Urzędzie Gminy Porąbka – Gminnym Ośrodku Kultury przy 

ulicy Rynek 22 w Porąbce. 

 

4. Projekt zakłada udział 351 uczniów (w tym 146 kobiet i 205 mężczyzn) uczęszczających do szkół 

wymienionych w §1 pkt 2. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn. Liczba 

uczniów przewidziana w projekcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedstawione przez 

dyrektorów szkół wymienionych w §1 pkt 2.  
 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 30 czerwca 2015r. Realizacja zajęć  

obywać się będzie po przeprowadzeniu rekrutacji i zatwierdzeniu list uczestników projektu przez 

Komisję Rekrutacyjną. 

 

6. W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia: 

 

 6.1 Gimnazjum im. K. K. Wojtyły w Czańcu: 
  6.1.a dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, 

  6.1.b dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, 

  6.1.c pozalekcyjne z języka polskiego, 

  6.1.d pozalekcyjne z języka angielskiego, 

  6.1.e pozalekcyjne z języka niemieckiego, 
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  6.1.f pozalekcyjne z matematyki, 

  6.1.g pozalekcyjne z historii, 

  6.1.h pozalekcyjne zajęcia komputerowe, 

  6.1.i  pozalekcyjne zajęcia sportowo-integracyjne, 

  6.1.j  realizacja i rozwój Szkolnej Ligi Zadaniowej: 

   - matematyka, 

   - biologia, 

   - geografia, 

   - chemia, 

   - fizyka,  

  6.1.k prelekcja z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,. 

6.1.l poradnictwo i doradztwo edukacyjno -zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka    

Kariery 

 

6.2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce  
6.2.a dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, 

 6.2.b dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, 

 6.2.c pozalekcyjne z języka angielskiego, 

 6.2.d pozalekcyjne z języka niemieckiego, 

 6.2.e pozalekcyjne z chemii, 

 6.2.f pozalekcyjne z fizyki, 

 6.2.g pozalekcyjne z geografii, 

 6.2.h pozalekcyjne z biologii, 

 6.2.i pozalekcyjne z historii, 

 6.2.j pozalekcyjne z wiedzy o społeczeństwie, 

 6.2.k pozalekcyjne z informatyki, 

 6.2.l  pozalekcyjne zajęcia teatralne, 

 6.2.ł  pozalekcyjne zajęcia artystyczne z plastyki, 

 6.2.m pozalekcyjne zajęcia artystyczne z muzyki, 

 6.2.n zespół socjoterapeutyczny, 

 6.2.o opieka psychologiczno – pedagogiczna, 

 6.2.p zajęcia sportowo – integracyjne, 

6.2.r poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka 

Kariery 

6.2.s prelekcja z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

6.3 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobiernicach: 
  6.3.a dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 

  6.3.b dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, 

  6.3.c dydaktyczno – wyrównawcze z chemii, 

  6.3.d dydaktyczno – wyrównawcze z geografii, 

  6.3.e dydaktyczno – wyrównawcze z historii, 

  6.3.f pozalekcyjne z języka polskiego, 

  6.3.g pozalekcyjne z języka niemieckiego, 

  6.3.h pozalekcyjne z języka angielskiego, 

  6.3.i  pozalekcyjne z matematyki, 

  6.3.j  pozalekcyjne z plastyki, 

  6.3.k pozalekcyjne instrumentalno – wokalne, 

  6.3.l pozalekcyjne sportowo – integracyjne, 

  6.3.ł opieka psychologiczno – pedagogiczna, 
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  6.1.m prelekcja z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,. 

6.1.n poradnictwo i doradztwo edukacyjno -zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka    

Kariery 

 

6.4 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Bujakowie: 
  6.4.a dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, 

  6.4.b dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, 

  6.4.c dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego, 

  6.4.d dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, 

  6.4.e pozalekcyjne z języka polskiego, 

  6.4.f pozalekcyjne z chemii, 

  6.4.g pozalekcyjne z biologii, 

  6.4.h pozalekcyjne z fizyki, 

  6.4.i  pozalekcyjne z języka angielskiego, 

  6.4.j  pozalekcyjne z geografii, 

  6.4.k pozalekcyjne z języka niemieckiego, 

  6.4.l  pozalekcyjne z informatyki, 

  6.4.ł pozalekcyjne artystyczne - teatralne, 

  6.4.m pozalekcyjne artystyczne – ceramika „Spotkanie z glinką”, 

  6.4.n pozalekcyjne sportowo – integracyjne, 

  6.4.o prelekcja z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,. 

6.4.p poradnictwo i doradztwo edukacyjno -zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka    

Kariery 

 

7. Udział w zajęciach wymienionych w § 1 pkt 6 jest bezpłatny. 

 

§ 2 Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie 

1. Informacja o naborze do projektu zostanie ogłoszona we  wrześniu 2014: na stronie internetowej 

Partnera, na stronach internetowych i tablicach informacyjnych szkół objętych projektem oraz  

w gazetce gminnej.  

 

2. Kandydat musi złożyć we wskazanym terminie kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy 

(załącznik nr 1) oraz Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2). 
 

3. Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3) będą wypełnianie dopiero po ustaleniu przez Komisję 

Rekrutacyjną list uczestników projektu, na pierwszych realizowanych zajęciach.  

 

4. Uprawnionymi do złożenia formularza zgłoszeniowego są tylko uczniowie szkół wymienionych  

w §1 pkt 2 Regulaminu.  

 

5. Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie w sekretariatach szkół objętych projektem. Osobą 

odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator Projektu, stojący na czele Komisji Rekrutacyjnej,  

w skład której wchodzą również: Specjalista ds. rozliczeń oraz dyrektorzy szkół objętych projektem.  
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6. Kandydat może być uczestnikiem więcej niż jednej formy wsparcia wymienionej w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

7. Rekrutacja uwzględniać będzie następujące kryteria dostępu:  

 

• 7.1 - średnia ocen za poprzedni rok szkolny , w przypadku zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych - pierwszeństwo mają osoby z niższą średnią,  W przypadku 

pozostałych rodzajów zajęć (za wyjątkiem zajęć: sportowo-integracyjnych, 

artystycznych: instrumentalno-wokalnych, muzycznych, plastycznych, ceramicznych 

oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej)  preferowana jest wyższa średnia, 

 

• 7.2 - dochód netto (na rękę) na członka rodziny za rok 2013, 

 

• 7.3 - opinia wychowawcy/pedagoga w zakresie deficytów lub szczególnych 

umiejętności decydująca o  ostatecznym zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do 

danego rodzaju zajęć. 

 

7.4 - w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów, niż przewiduje projekt na poszczególne 

formy wsparcia, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

 

7.5 - w przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników zostanie przeprowadzona 

rekrutacja uzupełniająca.  

 

8.  Rekrutacja prowadzona będzie w następujących etapach: 

8.1 przyjmowanie zgłoszeń w  szkołach wymienionych w §1 pkt 2, 

8.2 weryfikacja formalna złożonych dokumentów (zgodność dokumentów, podpisy), 

8.3 weryfikacja merytoryczna (spełnienie kryteriów dostępu), 

8.4 sporządzenie listy potencjalnych uczestników projektu oraz listy rezerwowej, 

8.5 zatwierdzenie list przez Komisję Rekrutacyjną.  

8.6 lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa zostaną zamieszczone na tablicach 

ogłoszeń w szkołach.  
 

§ 3 Uczestnictwo w zajęciach 

1. W ramach projektu, każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w prelekcji dotyczącej 

równości szans kobiet i mężczyzn, obrazującej postawy wzajemnego szacunku wobec siebie  

i partnerskie relacje między płciami, a także unikanie przemocy. Warsztaty te będą przekazywać 

również niestereotypową wiedzę nt. możliwości wyborów życiowych, w tym zawodowych, 

niezależnie od płci. Potwierdzeniem udziału w prelekcji będzie lista obecności na zajęciach. 

 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.  

3. Uczestnictwo w zajęciach potwierdzane jest przez nauczyciela poprzez wpis na liście obecności  

w dzienniku zajęć.  

 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 80% każdego rodzaju 

wybranych przez siebie zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności Komisja Rekrutacyjna może 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

skreślić  uczestnika z listy uczestników projektu. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane 

chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Uczestnik 

niezwłocznie poinformuje prowadzącego zajęcia o przyczynach nieobecności, a prowadzący 

zdecyduje o zasadności usprawiedliwienia takiej nieobecności i dokona właściwego zapisu na liście 

obecności w dzienniku zajęć. 

 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie lub jego skreślenia (załącznik nr 4) jego 

miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej odpowiadająca danej grupie pod względem 

merytorycznej zawartości prowadzonych zajęć (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień 

zaawansowania realizacji tychże zajęć na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy 

rezerwowej podejmuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (Koordynator Projektu) po konsultacji  

z prowadzącym zajęcia. (załącznik nr 5). 

 

6. W sytuacji, w której brak jest uczestników na liście rezerwowej dopuszcza się przeprowadzenie 

dodatkowego naboru z uwzględnieniem zapisów §2 pkt 7. 

  

7. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu,  

w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu  

(w postaci testów sprawdzających przeprowadzanych na początku i końcu roku szkolnego). 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin zatwierdza oraz zmienia Koordynator Projektu. 

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie internetowej Beneficjenta 

(www.stiwek.org.pl) i Partnera Projektu (www.porabka.pl), w sekretariatach szkół objętych 

projektem oraz na ich stronach internetowych. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego regulaminu bądź wprowadzania dodatkowych postanowień. W przypadku zmian 

dokonanych w niniejszym regulaminie lub w dokumentacji zgłoszeniowej realizator poinformuje  

o tym fakcie na swojej stronie internetowej. W razie potrzeby kandydat zobowiązuje się w takim 

przypadku do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych pod rygorem odmowy dopuszczenia udziału 

w projekcie. 

 

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie i zasady 

zawarte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów 

prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

4.Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2014/2015 od dnia jego zatwierdzenia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Projekt: „Dobry start – lepsza przyszłość,  

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka ” 

 

 

 

Data wpływu, pieczątka szkoły i podpis Dyrektora szkoły 

 

I.DANE SZKOŁY 

Nazwa szkoły  

Klasa  

 

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Miejsce zamieszkania 
(miejscowość i kod pocztowy) 

 

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Ulica,  nr domu  

Obszar zamieszkania* wiejski  □                miejski  □ 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

e-mail  

 

*zaznaczyć krzyżykiem 
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III WYBÓR FORMY WSPARCIA (zaznaczyć krzyżykiem jakie zajęcia uczeń wybiera) 

 

 

 

Gimnazjum im. K. K. Wojtyły  
w Czańcu 

 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Porąbce 

A. Zajęcia wyrównawcze 

X 

A. Zajęcia wyrównawcze 

X 

język polski  język polski  

Język angielski  matematyka  

B. Zajęcia pozalekcyjne X B. Zajęcia pozalekcyjne x 

Język polski  Język angielski  

Język angielski  Język niemiecki  

Język niemiecki  chemia  

matematyka  fizyka  

historia  geografia  

Zajęcia komputerowe  biologia  

Zajęcia sportowo-integracyjne  historia  

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA 

(matematyka, 

biologia,geografia,chemia,fizyka) 

 Wiedza o społeczeństwie 
 

Poradnictwo i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 
 informatyka  

- - Zajęcia teatralne  

- - Zajęcia plastyczne  

- - Zajęcia muzyczne  

- - Zespół socjoterapeutyczny  

- - 
Opieka psychologiczno-

pedagogiczna 

 

- - Zajęcia sportowo-integracyjne  

- - Poradnictwo i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 

 

- - 
 

- 
- 
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Publiczne Gimnazjum w 

Zespole Szkół w Kobiernicach 

 

Publiczne Gimnazjum w Zespole 

Szkół w Bujakowie 

A. Zajęcia wyrównawcze 

 

X 

A.   Zajęcia wyrównawcze 

 

X 

 

matematyka  Język polski  

fizyka  Język angielski  

chemia  Język niemiecki  

geografia  matematyka  

historia  - - 

B.  Zajęcia pozalekcyjne X B.   Zajęcia pozalekcyjne X 

Język polski  Język polski  

Język niemiecki  chemia  

Język angielski  biologia  

matematyka  fizyka  

plastyka  Język angielski  

Zajęcia instrumentalno-wokalne  geografia  

Zajęcia sportowo-integracyjne  Język niemiecki  

Opieka psychologiczno-

pedagogiczna 

 informatyka  

Poradnictwo i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 

 Zajęcia teatralne  

- - Zajęcia ceramiczne   

- - Zajęcia sportowo-integracyjne  

- - Poradnictwo i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 
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IV. OŚWIADCZENIA 

 

1.Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Dobry 

start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka”  

i akceptuję warunki w nim opisane. 

 

2. Oświadczam, że średnia* z ocen uzyskana w poprzednim roku szkolnym ze wszystkich 

przedmiotów (łącznie z religią/etyką) wyniosła: ………………………… . 

 

3. Oświadczam, że dochód netto (na rękę) na członka rodziny w 2013r. wyniósł**............................ . 

 

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

5. W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do udziału w projekcie wyrażam zgodę na jego 

udział w wyjazdach/wyjściach organizowanych w ramach zajęć zgodnie z obowiązującymi  

w szkołach Regulaminami wycieczek. 

 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach wykorzystywanych  

w celach promocyjnych projektu i umieszczanych na stronie internetowej projektu i innych 

dokumentach potwierdzających realizację działań realizowanych w ramach projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* średnią podajemy do 2 miejsc po przecinku 

** sposób obliczenia dochodu - sumujemy wszystkie dochody w miesiącu x 12 m-cy / liczba osób w rodzinie 
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V. OPINIA WYCHOWAWCY/PEDAGOGA W ZAKRESIE DEFICYTÓW LUB SZCZEGÓLNYCH 
UMIEJĘTNOŚCI  
 

 

Rekomenduję uczestnictwo ucznia/uczennicy......................................................................................... 

w następujących zajęciach: 

1.zajęcia wyrównawcze ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. zajęcia pozalekcyjne………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. zajęcia psychologiczne-pedagogiczne……………………………………………………………………………………………… 

 

4. doradztwo zawodowe w ramach SzOK - ……………………………………………..............................................    

 

 

UZASADNIENIE 

 

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

 

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

 

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

 

................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

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

miejscowość, data                  podpis wychowawcy/pedagoga 

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

 
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa 

w projekcie: 
 

• Lista podstawowa □ rodzaj zajęć…………………………………………………………………………………………… 

• Lista rezerwowa    □ rodzaj zajęć…………………………………………………………………………………........… 

• Zgłoszenie odrzucone □ uzasadnienie……………………………………………………………………...... 

 

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

 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans 
edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka” oświadczam, Ŝe przyjmuję do wiadomości, 
iŜ: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6, 10-12, 14 i 
15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 60 lit. c, art. 66 ust. 2, art. 67 
i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)  nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210,  z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) 
oraz art. 40 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komisji (WE)  nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371,  z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.). 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży 

gimnazjalnej  Gminy Porąbka”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, beneficjentowi 
realizującemu projekt - STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, 
Wolności, Edukacji, Kultury, ul.Marszałkowska 18/8, 00-590 Warszawa  oraz podmiotom, 
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - osoby fizyczne/osoby 

prawne zaangażowane w realizację zajęć w ramach projektu. Moje dane osobowe mogą 
zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej 
POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz 
specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji 
Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

 

............…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

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

/imię i nazwisko ucznia/uczennicy/ 

 

uczęszczający/uczęszczająca do 

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

/nazwa szkoły/ 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałam/em się z zasadami uczestnictwa w projekcie pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, 

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka”, zawartymi  

w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, 

2) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, 

3) wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie. 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

Pouczenie: 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

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

miejscowość, data                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Rezygnacja/Skreślenie* uczestnika z udziału w projekcie pn.: 

„Dobry start – lepsza przyszłość,  

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka” 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy............................................................................................................ 

 

Powód rezygnacji/skreślenia* uczestnika…………………………….......................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

..............................................................................,   

miejscowość i data                      

 

 

.............................................................................. ................................................................................ 

podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia                                                      podpis prowadzącego zajęcia  

 

 

 

Zatwierdzam rezygnację/skreślenie* uczestnika z dniem................................................................. 

 

 

......................................................... 

                                                                                                                         data i podpis Koordynatora 

 

 

 

 

 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

Powołanie ucznia/uczennicy z listy rezerwowej do udziału w projekcie pn.:  

„Dobry start – lepsza przyszłość,  

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka” 

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, 

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej  Gminy Porąbka” 

 

 zgłaszam powołanie ucznia/uczennicy: 

.................................................................................................................................................... 

/imię i nazwisko ucznia/uczennicy/ 

 

do uczestnictwa w zajęciach: 

................................................................................................................................................................... 

/nazwa zajęć/ 

 

Stopień zaawansowania zajęć pozwala na włączenie ucznia/uczennicy do uczestnictwa w projekcie: 

TAK/NIE* 

 

.................................................................. 

data i podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia 

 

 

 

......................................................................    

data i podpis Koordynatora Projektu  

 

 

 

 

 

 


