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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

z dnia 07.01.2014 roku 

do projektu: 

 

„Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów 

z 5 szkół gminy Jastrząb” nr umowy: POKL.09.01.02-14-108/12 

realizowanego  

w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych  

 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Termin realizacji: 01.07.2013 - 31.12.2014 
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Zasady ogólne 

§ 1 

1. Projekt „Lepsze perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół 

gminy Jastrząb ” nr: POKL.09.01.02-14-108/12 realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

2. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

3.  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

4. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  

5. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Lepsze perspektywy – program 

wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” współfinansowane są 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie 

jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są w 85% ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i 15% budżetu państwa. 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2014 roku. 

 

7. W ramach projektu wsparciem w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 zostaną objęci 

Uczniowie/Uczennice klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jastrząb 

8. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie są zgodne z polityką równych szans, w tym 

równości płci. 

9. Termin rekrutacji ciągły od 07.01.2014 do zakończenia projektu. 

 

§ 2 

1. Definicje:  

 

a) Biuro projektu – biuro, w którym przechowywana będzie dokumentacja projektowa 

 

b) Punkt Rekrutacyjny- miejsce, gdzie udzielane będą informacje na temat projektu osobom 

zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom Projektu. 

 

c) Instytucja Wdrażająca – instytucja nadzorująca prawidłową realizację projektu oraz 

przyznająca środki na jego realizację – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.  

 

d) Uczestnik projektu - UP zwany uczestnikiem lub uczestniczką – Kandydat/-ka, 

Uczeń/Uczennica Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Jastrząb w której realizowany jest  
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e) projekt który/a zostanie zakwalifikowany/a do udziału w projekcie, podpisze deklarację 

uczestnictwa w Projekcie i skorzysta z form wsparcia zaproponowanych w Projekcie. 

 

§ 3 

 

1. Projektodawca: Gmina Jastrząb 

 

2. Partner Projektu: Akme  Consulting 

 

3. Instytucja Wdrażająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

 

4. Uczestnik Projektu: uczeń/uczennica, któremu/której zostało udzielone wsparcie w ramach 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

5. Punkt Rekrutacyjny – zorganizowany jest w Biurze Projektu 

 

6. Biuro Projektu – Urząd Gminy Jastrząb, ul. Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb pok. 26 

 

§ 4 

Założenia projektu 

 1. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 

uczniów/uczennic z 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jastrząb znajdujących się  

w gorszym położeniu ze względu na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, poprzez 

rozszerzenie oferty edukacyjnej (programów rozwojowych szkół) 

 2. Celami szczegółowymi projektu są: 

 2.1. wyrównanie i uzupełnienie braków programowych uczniów/uczennic mających problemy 

i zaległości w nauce 

 2.2. podniesienie i rozbudzanie zainteresowań edukacyjnych i poznawczych uczniów/ 

uczennic poprzez zapewnienie dostępności usług edukacyjnych ukierunkowanych na 

rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań 

 2.3. wzrost wiedzy na temat możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla 

uczniów/uczennic VI klas szkół podstawowych 

 2.4. wzrost efektywności zarządzania i podwyższenie atrakcyjności kształcenia w szkołach 

podstawowych z terenu gminy Jastrząb z województwa mazowieckiego 

 3. W ramach projektu planowane są następujące zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych w Gminie Jastrząb: 
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L.p. Pełna nazwa zajęć 
Placówka 

oświatowa 

Liczba 

godzin/

grupę 

Ilość 

grup 

Ilość 

uczniów 

w grupie 

Termin 

(od-do) 

1 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

z matematyki  

2. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

z języka polskiego  

3. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia turystyczno - przyrodnicze  

PSP WOLA 

LIPIENIECKA 

52 h 3 5÷8   II.2014 – 

XII.2014 

2 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

z języka angielskiego  

2. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

z języka polskiego 

3. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia informatyczne  

PSP ŚMIŁÓW 52 h 3 5÷8   II.2014 – 

VI.2014 

3 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

z matematyki  

2. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze  

z języka polskiego  

3. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia przyrodnicze 

PSP NOWY 

DWÓR 

52 h 3 5÷8   II.2014 – 

VI.2014 

4 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z 

matematyki  

2. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka 

angielskiego  

3. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia matematyczne  

4. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia wokalno - instrumentalne 

PSP GĄSAWY 

RZĄDOWE 

52 h 4 5÷8    II.2014 – 

XII.2014 

5 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z 

historii  

2. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z 

matematyki  

3. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka 

angielskiego  

4. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia z języka angielskiego  

5. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych i zainteresowań 

zajęcia informatyczne 

PSP 

JASTRZĄB 

52 h 5 5÷8    II.2014 – 

XII.2014 
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 4. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się w szkołach podstawowych w Gminie Jastrząb. 

 5. Uczestnictwo w projekcie oraz pomoce dydaktyczne dla Uczniów/Uczennic są bezpłatne. 

 6. Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą przez nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje do nauczania przedmiotu i prowadzenia danego rodzaju zajęć zgodnie  

z wymogami dotyczącymi kwalifikacji określonych przez MEN. 

 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć na terenie szkoły. 

 8. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć. 

 

§ 5 

Kryteria rekrutacji do projektu „Lepsze perspektywy –  program wzrostu szans 

edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” 

1. Projekt jest skierowany do 5 szkół podstawowych i ich uczniów/uczennic (bez względu na 

płeć) z obszaru woj. mazowieckiego, w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 

zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjna na terenie 

województwa mazowieckiego (oświadczenie rodzica). 

2. Uczestnikiem Projektu może być uczeń/uczennica uczęszczająca do klasy IV-VI 

z następujących szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne:  

 PSP Wola Lipieniecka 

 PSP w Śmiłów 

 PSP w Nowy Dwór 

 PSP w Gąsawach Rządowych 

 PSP w Jastrzębiu 

3. Uczestnikiem Projektu może być Uczeń lub Uczennica który/a: 

 a) potrzebuje szczególnego wsparcia ze względu na braki programowe. Średnia ocen 

z przedmiotów objętych wsparciem w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

powinna wynosić: 2,0-3,5 (10 punktów) , 3,5-4,0 ( 5 punktów ) 

 b) wykazuje szczególne uzdolnienia i zainteresowania. Średnia ocen dla zajęć 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych powinna wynosić: 3,5-4,5  

(5 punktów), 4,5 – 6,0 ( 10 punktów ) 

 c) otrzymał/a rekomendację Nauczyciela/Wychowawcy (20 punktów) 

 d) jest w gorszym położeniu materialnym, społecznym i środowiskowym. 

4. Uczestnikiem projektu w przypadku poradnictwa edukacyjno-zawodowego może być 

uczeń/uczennica klasy VI szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Jastrząb. 
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5. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji planowane jest zakwalifikowanie 

107 uczniów/uczennic. 

6. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans,  

w tym równości płci. 

7. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie ucznia/uczennicy na listę 

uczestników zajęć. 

8. W przypadku zakwalifikowania do poszczególnych typów zajęć większej liczby osób, niż jest 

to przewidziane w projekcie, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń, 

która będzie rejestrowana za pomocą daty i godziny. 

9. Dokumenty rekrutacyjne wraz z potwierdzeniem spełnienia kryteriów rekrutacyjnych zostaną 

przekazane przez Koordynatora Partnerstwa do szkół podstawowych gminy Jastrząb w 

formie elektronicznej wraz z danymi uczestników i listami na dane zajęcia. 

10. W sytuacji kiedy dwie osoby będą spełniać kryteria określone w § 5 pkt. 1 regulaminu 

decydować będzie data i godzina dostarczenia deklaracji 

11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 5 pkt. 1 

niniejszego regulaminu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie 

Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu wraz  

z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu dostępnego w Punkcie 

Rekrutacyjnym w Biurze Projektu.  

§ 6 

Zasady rekrutacji uczestników do projektu „Lepsze perspektywy –  program wzrostu szans 

edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” 

 Rekrutację uczestników do projektu prowadzić będą personel zarządzający i nauczyciele. 

 Nabór do projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Koordynatora 

Partnerstwa  ( w składzie: Koordynator Partnerstwa, Dyrektor Szkoły, 

Wychowawca/Nauczyciel ) 

 Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem 

oraz podpisaniem listy uczestników. 

 Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) wypełnienie, podpisanie i złożenie: Formularza zgłoszeniowego, „Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie” oraz „Oświadczenia uczestnika projektu”, (możliwe jest 

zadeklarowanie więcej niż jednego typu zajęć zgodnie ze zidentyfikowanymi 

potrzebami); 

b) podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu przez Komisję Rekrutacyjną; 

c) poinformowanie Ucznia/Uczennicy o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 
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 Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie Ucznia/Uczennicy na listę 

uczestników zajęć. 

 W przypadku zgłoszenia do poszczególnych typów zajęć większej liczby osób, niż jest to 

przewidziane w projekcie, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 Rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do udziału w projekcie jako Uczestnik 

Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć musi wypełnić deklarację 

uczestnictwa swojego dziecka w projekcie – załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji.  

 Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest 

zobowiązaniem ucznia/uczennicy do czynnego i pełnego udziału w zajęciach 

w ramach danej edycji projektu/cyklu zajęć do końca roku szkolnego/trwania.  

 W przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie oprócz list podstawowych 

zostaną również utworzone listy rezerwowe na zajęcia.  

 W przypadku rezygnacji Ucznia/Uczennicy z udziału w projekcie w momencie jeżeli nie 

zagraża to osiągnięcia wskaźników jej/jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej 

która dostarczy wypełnioną deklarację uczestnictwa – załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji 

podpisana przez Rodzica/prawnego opiekuna  lub ucznia/uczennicę. 

  Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.  

 Przystąpienie Ucznia/Uczennicy do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 

 Wymagane dokumenty będzie można składać w sekretariacie danej szkoły  

 

§ 7 

Organizacja zajęć 

Zajęcia będą się odbywały w szkołach podstawowych z obszaru Gminy Jastrząb wymienionych w § 5 

pkt 2 niniejszego regulaminu oraz wskazanych wniosku o dofinansowanie projektu „Lepsze 

perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” nr: 

POKL.09.01.02-14-108/12. Wszystkie zajęcia będą realizowane poza godzinami lekcyjnymi. 

1. Na zajęciach obowiązywać będą dzienniki zajęć. 

2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają zestawy materiałów edukacyjnych i/lub 

materiałów papierniczych w zależności od zajęć. 

3. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają możliwość korzystania z Tabletów zakupionych 

na potrzeby realizacji projektu do pracy własnej w czasie planowanych zajęć. 

4. W przypadku nie zrealizowania ilości zajęć w danym okresie roku w skutek zdarzeń losowych 

(np. choroba nauczyciela, uczniów/uczennic) przewiduje się ich intensyfikację w kolejnych 

miesiącach, tak by założona ilość godzin zajęć została w 100% zrealizowana. 
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5. Każdy/każda uczestnik/uczestniczka Projektu może opuścić max 20% nieobecności na danych 

zajęć w danym cyklu ich trwania/edycji projektu, po należytym usprawiedliwieniu swojej 

nieobecności; uczestnictwo na zajęciach będzie weryfikowane za pomocą list obecności  

w dziennikach. W przypadku przerwania uczestnictwa z winy uczestnika projektu lub 

niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji uczestnik/uczestniczka zostanie skreślony  

z listy podstawowej 

 

§ 8 

Zasady monitoringu uczestników/uczestniczek 

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia testów, ankiet.  

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 będą wykorzystywane do wywiązania się realizatora 

projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Wdrażającej. 

 

§ 9 

Obowiązki uczestników/uczestniczek 

Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 

1) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

2) Punktualne przychodzenie na zajęcia 

3) Udział w formach wsparcia w ramach projektu do których został zakwalifikowany  

4) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 8 

 

§ 10 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1.Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia załącznik nr 4. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 

nie mogących być znanymi przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej . 
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5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu rezygnująca z udziału w Projekcie ma obowiązek przekazania 

materiałów szkoleniowych Uczestnikowi/Uczestniczce z listy rezerwowej wchodzącemu na jego 

miejsce. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Realizatora projektu w oparciu o 

wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013. 

3. Całą dokumentację przechowuje się do 31 grudnia 2020 r. w Gminie Jastrząb w teczkach spraw 

przeznaczonych na ten cel. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2014 r. 

 

 

Lista załączników: 

 

1. Formularz zgłoszeniowy  

2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

4. Oświadczenie o rezygnacji udziału w projekcie 
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   Załącznik nr 1  

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

do udziału w projekcie „Lepsze perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 

5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Proszę nie wypełniać poz. 19 i 20 formularza zgłoszeniowego 

DANE PERSONALNE 

  Lp. Nazwa   

Dane uczestnika 1 Imię   

2 Nazwisko   

3 Płeć 

kobieta 

mężczyzna 

4 

Wiek w chwili 

przystępowania do 

projektu (pełne 

ukończone lata )   

Dane kontaktowe 5 Ulica   

6 Nr domu   

7 Nr lokalu   

8 Miejscowość   

9 Obszar 

wiejski 

miejski 

10 Kod pocztowy   

11 Województwo   

12 Powiat   

13 

Telefon stacjonarny 

rodzica bądź prawnego 

opiekuna   

14 

Telefon komórkowy 

rodzica bądź prawnego 

opiekuna   

15 

Adres poczty 

elektronicznej (e-mail)   

Dane dodatkowe 

16 

Nazwa szkoły do której 

uczęszcza uczeń   

17 Adres szkoły   

18 Klasa   

19 

Data rozpoczęcia udziału 

w projekcie   

20 

Data zakończenia udziału 

w projekcie   
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Zgłaszam dziecko do  udziału w zajęciach w Szkole Podstawowej 

w............................................... 

( proszę postawić x przy zajęciach z których skorzystać uczeń) 

PSP WOLA LIPIENIECKA    

1.zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki   

2.zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego    

3. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia turystyczno - przyrodnicze  
  

PSP ŚMIŁÓW 
  

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego   

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego  
  

3. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia informatyczne    

PSP NOWY DWÓR 
  

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki   

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego  
  

3. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia przyrodnicze    

PSP GĄSAWY RZĄDOWE 
  

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki   

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego  
  

3. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia matematyczne  
  

4. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia wokalno - instrumentalne 
  

PSP JASTRZĄB 
  

1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z historii   

2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki  
  

3. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego    

4. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia z języka angielskiego  
  

5. zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i 

zainteresowań zajęcia informatyczne   

 

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

       Miejscowość i data                                         Czytelny podpis rodzica / opiekuna   prawnego 
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           Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 W związku z przystąpieniem do Projektu „Lepsze perspektywy - program wzrostu szans 

edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący  funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, majacy siedzibę przy ul. 

Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,  

2. Podstawą prawną przetwarzania 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 2002r. 

Nr 101 poz. 926, ze zm.)-dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji projektu: 

„Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki(POKL); 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji 

Pośredniczącej Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Województwo Mazowieckie w imieniu której działa 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

zwana  „Instytucją Wdrażającą(Instytucją Pośredniczącą II stopnia)”, beneficjentowi realizującemu 

projekt gmina Jastrząb, ul. Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Akme Consulting Krzysztof Pikor z siedzibą 

w Rzeszów 35-064, ul. Matejki 6. 

5. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmą badawczym realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 

badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w 

ramach POKL; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

……………………………………      …………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

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

opiekuna 
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Załącznik nr 3 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie „Lepsze perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół 

gminy Jastrząb”   

1. Ja niżej podpisany/a deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Lepsze perspektywy 

–  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb”  w 

następujących rodzajach zajęć:  

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

w Szkole Podstawowej w................................................................... 

 

……………………………………………………………..  o nr PESEL ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

        (imię i nazwisko dziecka) 

 

zamieszkałego............................................................................................................................ 

                                                                                                             (adres zamieszkania) 

 

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Lepsze perspektywy –  

program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb realizowany  

w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 jest finansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Lepsze 

perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” 

i akceptuję jego postanowienia.  

4. Mam świadomość, że w przypadku zaakceptowania zgłoszenia syna/córki do udziału 

w projekcie jest on/ona zobowiązany/a do uczestnictwa we wszystkich zaproponowanych 

zajęciach.  

5. Mam świadomość istniejących ograniczeń ilościowych w zakresie naboru beneficjentów 

do projektu. 
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6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych,  

w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane te będą 

wprowadzone do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób  

i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto będą wykorzystane do określenia efektywności realizowanych zadań w procesie 

badań ewaluacyjnych. W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych 

danych, prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że 

jestem świadomy/a praw i obowiązków związanych z realizacją projektu „Lepsze 

perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Niniejszym 

oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

7. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do udziału w zajęciach realizowanych 

w ramach Projektu „Lepsze perspektywy –  program wzrostu szans edukacyjnych 

uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb”, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz  zobowiązuję się do tego, że moje dziecko będzie systematycznie uczestniczyć  

w działaniach Projektu oraz sumiennie wykonywać wszystkie zadania. Ponadto oświadczam, 

że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach dodatkowych i będę ponosić pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca 

odbywania zajęć. 

8. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych projektu. 

9. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach dotyczących umiejętności, 

kompetencji kluczowych. 

 

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

Miejscowość i data                                  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisana/y   

 (imię i nazwisko) 

Oświadczam,że syn/córka ……………………………………………..rezygnuję z udziału  

w wybranych zajęciach odbywających się w ramach projektu pn. „Lepsze perspektywy –  program 

wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” realizowanym przez Gminę 

Jastrząb Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

Jednocześnie informuję, że przyczyną  rezygnacji z udziału w projekcie jest: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponadto oświadczam, że ww. powody rezygnacji nie były mi znane   w momencie rozpoczęcia 

udziału mojego dziecka w projekcie oraz że zapoznałem/zapoznałam się  z zasadami rezygnacji 

z uczestnictwa w projekcie, zawartymi w Regulaminie Projektu. 

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

miejscowość, data                                podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


