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REGULAMIN REKTRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 

 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników/czek oraz 
warunki uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich 
szkołach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja 
Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
Poddziałania 10.2.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
 
 

§ 1 Definicje 

1. Projekt - oznacza Projekt pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”. 
2. Beneficjent Projektu – Miasto Jelenia Góra 
3. Realizator Projektu - jedna ze szkół wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu. 
4. Regulamin - Regulamin uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich 

szkołach”. 
5. Kandydat/ka - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Projektu, do momentu złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie. 
6. Nauczyciel/ka – nauczyciel/ka zatrudniona w jednej ze szkół wymienionych w § 2 ust. 2 

Regulaminu. 
7. Uczeń/nnica - Uczeń/nnica - jednej ze szkół wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu. 
8. Uczestnik/czka projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie 
9. Komisja rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy 

Uczestników projektu, powołany w każdej szkole wymienionej w § 2 ust. 2 Regulaminu, przez 
Dyrektora szkoły. 

10. Godzina - godzina zajęć pozalekcyjnych/kursu trwająca 45 minut. 
 

§ 2 Informacje i postanowienia ogólne 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. 
2. Realizatorami Projektu są:  

a) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego, ul. Armii Krajowej 8, 58-500 Jelenia 
Góra; 

b) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. PCK 14A, 58-560 Jelenia Góra; 
c) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Lotnictwa 1, 58-500 Jelenia Góra  
d) Szkoła Podstawowa nr 6 im Włodzimierza Puchalskiego, ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia 

Góra;  
e) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. Sudecka 53, 58-500 Jelenia Góra 
f) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 13, 

58-506 Jelenia Góra; 
g) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Piotra Skargi 19, 58-500 

Jelenia Góra; 
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h) Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bronka Czecha, ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia 
Góra; 

i) Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Cieplicka 34, 58-
560 Jelenia Góra; 

j) Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej, ul. Grunwaldzka 64A, 58-500 
Jelenia Góra; 

k) Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych im. Unii Europejskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 
27, 58-500 Jelenia Góra; 

l) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, ul. 1 Maja 39/41, 58-500 Jelenia Góra; 
m) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jana Kochanowskiego 18, 58-500 

Jelenia Góra; 
n) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Al. Jana Pawła II 25,58-506 Jelenia 

Góra; 
o) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Gimnazjalna 2, 

58-560 Jelenia Góra.  

3. Biuro Projektu mieści się w Referacie Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac 
Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 

4. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy 2 245 uczniów/uczennic jeleniogórskich szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych oraz zwiększenie kompetencji 183 nauczycieli; poprzez realizację w okresie 
07.2021-06.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

5. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

Zadanie 1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów 
a) zajęcia z matematyki 
b) zajęcia z j. angielskiego 
c) zajęcia z j. niemieckiego 
d) zajęcia z informatyki (nie obejmujące nauki programowania) 
e) zajęcia z nauk przyrodniczych (biologia/ geografia, chemia, fizyka) dla uczniów IV- VIII kl. szkół 

podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. 
f) Zajęcia z j. polskiego 
Zadanie 2. Zajęcia rozwijające dla uczniów: 
a) zajęcia z j. angielskiego 
b) zajęcia z j. niemieckiego 
c) zajęcia z j francuskiego 
d) zajęcia z j. rosyjskiego 
e) zajęcia  z informatyki  
f) zajęcia z matematyki 
g) zajęcia z nauk przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) 
h) zajęcia artystyczne i humanistyczne (teatralne, literackie, plastyczne, taneczne) 
i) zajęcia z przedsiębiorczości 
j) koła zainteresowań (geografia, młody przedsiębiorca, własna firma, edukacja obywatelska i 

wielokulturowość, psychologia 
k) zajęcia edukacyjne wyjazdowe (SPnr 6) 
Zadanie 3. Wsparcie w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi: 
a) zajęcia z logopedii 
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b) zajęcia z socjoterapii 
c) zajęcia z terapii pedagogicznej 
d) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 
e) zajęcia gimnastyki korekcyjnej/ sportowe 
f) zajęcia z psychologiem 
g) zajęcia z techniki uczenia się 
h) zajęcia autoprezentacji 
i) zajęcia kreatywne/ mądra głowa/ logiczne myślenie 
j) zajęcia biofeedback 
k) zajęcia trening umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych/ emocjonalnych 
l) doradztwo zawodowe 
m) zajęcia indywidualne z pedagogiem 
n) zajęcia indywidualne z psychologiem 
Zadanie 4. Doposażenie pracowni w szkołach w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK 
Zadanie 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: 
a) studia podyplomowe- kierunek socjoterapia 
b) studia podyplomowe w zakresie przygotowania do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z 

dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera 
c) kurs z zakresu biofeedback RSA 

d) szkolenie rad pedagogicznych z zakresu podstaw profesjonalnej pomocy psychologicznej i 
interwencji dla osób w kryzysie i traumie 

e) szkolenie rad pedagogicznych z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

§ 3. Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica oraz nauczyciele szkół objętych projektem, 
wymienionych w  §2 pkt. 2. 

2. Uczestnicy projektu mogą być objęci jednym lub kilkoma rodzajami wsparcia.  
3. Uczestnicy projektu, aby wziąć w nim udział muszą spełnić następujące warunki;  

a) posiadać status ucznia szkoły lub być nauczycielem szkoły w której realizowany jest projekt, 
b) dostarczyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, wymienione w §4 ust. 12. 
c) zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu podpisuje rodzic/ opiekun 
prawny).  

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
5. Realizacja zaplanowanych w projekcie zajęć będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb 

poszczególnych grup.  
6. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach.  
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem Projektu oraz Dyrektorami 

Szkół opracowują programy i harmonogramy zajęć realizowanych w ramach poszczególnych 
zajęć. 

§ 4. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja przeprowadzona będzie wśród uczestników projektu opisanych w § 3 ust. 1 
oddzielnie w każdej szkole biorącej udział w projekcie oraz odrębnie dla każdej formy wsparcia. 

2. Rekrutacja uczniów na zajęcia będzie przeprowadzona w szkołach na początku roku szkolnego 
2021/2022 w terminie od 30.08.2021 do 17.09.2021 r. oraz na początku roku szkolnego 
2022/2023 w terminie od 28.08.2021 do 16.09.2022 r.  
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3. Rekrutacja na wyjazdy uczniów odbędzie się z miesięcznym wyprzedzeniem zgodnie z przyjętym 
w szkole harmonogramem wyjazdów, według weryfikacji przeprowadzonej przez nauczycieli. 
Lista uczestników wyjazdu będzie wymagała zatwierdzenia Dyrektora szkoły.  

4. Rekrutacja nauczycieli na studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli odbędzie się w 
okresie od 16.08.2021 r. do 10.09.2021 roku.  

5. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w 
przypadku większej liczby chętnych listy rezerwowe. 

6. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku 
rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnika zakwalifikowanego na listę podstawową. Za 
rezygnację uznaje się złożenie przez Uczestnika pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.  

7. W uzasadnionych przypadkach (np. rezygnacji uczestników i braku chętnych na liście 
rezerwowej), przewiduje się możliwość dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu procedur 
określonych w niniejszym Regulaminem. 

8. Informacja na temat rekrutacji będzie rozpowszechniona na terenie szkół na tablicach ogłoszeń, 
ogłoszeń umieszczonych na stronach internetowych szkół i miasta, a także przekazywana ustnie 
przez wychowawców klas. Ponadto informacje zostaną przekazane rodzicom na spotkaniach.  

9. W przypadku trudności z rekrutacją nasilone zostaną działania informacyjne poprzez 
prowadzenie dodatkowej kampanii informacyjno-promocyjnej.  

10. Rekrutacja przeprowadzona będzie wśród uczestników zgłaszających chęć uczestnictwa w 
projekcie i spełniających kryteria rekrutacji opisane w niniejszym § . 

11. Uczestnik projektu będzie miał możliwość uczestniczenia w kilku formach wsparcia.  
12. Dokumenty rekrutacyjne wymagane od uczestników wszystkich form wsparcia: 

a) Deklaracje uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1. do Regulaminu rekrutacji) 
b) Ankiety danych osobowych na potrzeby systemu SL2014 (Załącznik nr 2.) 
c) Zgodna na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3.) 
d) Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 4.) 
e) Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie ucznia (Załącznik nr 5.) 
f) Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie nauczyciela (Załącznik nr 6.) 

13. Dokumenty o których mowa  pkt. 12 muszą zostać podpisane przez uczestnika projektu, a w 
przypadku ucznia niepełnoletniego przez jego rodzica/ opiekuna prawnego. 

14. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz wskaźnikami 
ilościowymi określonymi w Projekcie, określającymi liczbę uczestników z poszczególnych szkół. 

15. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w sekretariatach oraz na stronach internetowych szkół 
oraz na stronie internetowej beneficjenta miasto.jeleniagora.pl 

16.  Dokumenty rekrutacyjne wypełnione i podpisane należy składać w Sekretariatach szkolnych lub 
u Szkolnych Koordynatorów projektu.  

a) Szkoła Podstawowa nr 2- Pani Monika Bielawska; 
b) Szkoła Podstawowa nr 3- Pani Mariola Kościuczyk, Pani Paulina Waszak; 
c) Szkoła Podstawowa nr 5- Pani Urszula Szkudlarek, Pani Anna Żołądziejewska, Pan Kamil 

Kuchciak; 
d) Szkoła Podstawowa nr 6- Pani Justyna Pulter; 
e) Szkoła Podstawowa nr 7- Pani Marta Walaszczyk; 
f) Szkoła Podstawowa nr 8- Pani Aleksandra Sitarczuk; 
g) Szkoła Podstawowa nr 13- Pani Anna Hajdasz; 
h) Szkoła Podstawowa nr 15- Pani Karolina Jankowska; 
i) Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego- Pan Maciej Szymski; 
j) Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej- Pan Krzysztof Dziki; 
k) Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych im. Unii Europejskiej- Pani Joanna Piecyk; 
l) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2- Pani Anna Pasternak, Pani Zofia Dwilewicz; 
m) I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego- Pani Małgorzata Smaś; 
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n) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych- Pani Edyta Jaguś; 
o) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. C. K. Norwida- Pani Anna Ujejska. 

17. Rekrutację w każdej szkole przeprowadzą komisje składające się z Dyrektora szkoły oraz 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.  

18. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem list uczestników zakwalifikowanych do 
projektu oraz list rezerwowych. Listy będą zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. 

 

§ 5. Kryteria rekrutacji uczestników projektu 

1. Podstawowe kryteria rekrutacji: 
a) Uczniowie szkół wymienionych w §2 ust. 2. 
b) Nauczyciele szkół wymienionych w §2 ust. 2. 
c) Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 
d) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- kryteria ocen (ocena z danego przedmiotu w ostatnim 

roku): 
         - dopuszczający: +3 punkty 
         - dostateczny: +2 punkt 
e) Zajęcia rozwijające- indywidualne diagnozy zainteresowań i zdolności ucznia. 
f) Uczestnicy zajęć wyjazdowych wytypowani zostaną przez Wychowawców klas, 

potwierdzenie uczestnictwa nastąpi po złożeniu podpisanej przez rodzica/ opiekuna 
prawnego zgody. 

g) Zajęcia w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi-  
uczniowie będą zgłaszani przez wychowawców na podstawie ich obserwacji w czasie zajęć 
lekcyjnych oraz  wskazań do pracy zamieszczonych w opinii z poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 

h) W przypadku nauczycieli rekrutacja zamknięta przeprowadzona na podstawie 
wcześniejszych badań wśród nauczycieli- potwierdzenie wcześniejszego zapotrzebowania w 
formie pisemnej. 

2. Kryteria dodatkowe: 
a) Osoba niepełnosprawna (Orzeczenie o niepełnosprawności): +3 punkty 

 

§ 6 Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020. 

2. Każdy uczestnik ma prawo do: 
a) wyboru zajęć zgodnych z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

możliwościami psychofizycznymi, 
b) korzystania z pomocy dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do: 
a) regularnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, na które został 

zakwalifikowany oraz ukończenia wybranych form wsparcia; 
b) udziału w weryfikacji umiejętności zdobytych podczas realizowanych form wsparcia; 
c) podlegania procesowi monitoringu i ewaluacji; 
d) składania dodatkowych oświadczeń/ dokumentów w trakcie realizacji projektu, 

niezbędnych do uczestnictwa w projekcie; 
e) bieżącego informowania o zmianach i aktualizowania danych zawartych w dokumentacji 

rekrutacyjnej, w tym w szczególności w danych teleadresowych; 
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f) zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a przystąpienie do procesu 
rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem przedmiotowego 
Regulaminu 

g) udostępniania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym 
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu, 

h) obowiązkowej obecności na zajęciach. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności 
spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie następuje po 
złożeniu pisemnego oświadczenia, podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego 
przypadku uczniów. W przypadku nieobecności na powyżej 40 % zajęć, uczestnik zostanie 
skreślony za listy. 

4. Uczestnik projektu w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną 
odpowiedzialność za składane oświadczenia. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmian w realizacji Projektu. 

O zmianie Regulaminu Beneficjent poinformuje Szkoły i Uczestników biorących udział w 
projekcie pocztą elektroniczną. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Beneficjenta oraz szkół uczestniczących w 
Projekcie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim 
postanowień. 

5. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną 
podejmuje Beneficjent na podstawie założeń Projektu oraz obowiązujących wytycznych. 
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Załącznik nr 1. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………….…………..……………………………… 

                                                                        Imię i nazwisko 

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

Adres zamieszkania ,data urodzenia ,PESEL 

 

deklaruję udział w projekcie pn.: ,, Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’’ 

realizowanym przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż:  

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie, tzn. jestem 

uczniem szkoły objętej wsparciem.  

2. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję.  

3. Jestem świadoma(-y) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających  

z Regulaminu, w tym również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 40% godzin 

przewidzianych na realizację zajęć, daje prawo Organizatorowi Projektu  

do wykluczenia mnie z dalszego udziału w Projekcie.  

4. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  

 

 

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

   (Data i miejscowość)                                                   Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna   prawnego, 

w przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba 

niepełnoletnia 

                                  

                                                                                                                   

 

   .………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                         Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2. 

Ankieta danych osobowych na potrzeby systemu SL2014 

Proszę wypełnić poniższą ankietę wpisując bądź zaznaczając wybrane odpowiedzi. 

W przypadku ucznia ankietę wypełnia opiekun prawny wpisując dane dziecka. 

1. nazwa szkoły   

2. imię (imiona) i nazwisko  

3. płeć Kobieta  Mężczyzna  

4. nr PESEL   

5. wiek   

6. wykształcenie 

niższe niż podstawowe*  

podstawowe *  

gimnazjalne  

ponadgimnazjalne  

policealne  

wyższe  

7. 

adres (ulica, nr domu, nr 

lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość)   

8. 
województwo  (dot. 

miejscowości z punktu 7)   

9. 
powiat (dot. miejscowości z 

punktu 7)   

10. 
gmina (dot. miejscowości z 

punktu 7)  

11. nr telefonu**   

12. adres e-mail**   

13. 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

 migrant, osoba obcego pochodzenia*** 

       Tak 

       Nie  
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        Odmowa podania informacji 

14. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

        Tak 

         Nie 

15. 

Osoba z niepełnosprawnościami 

        Tak 

         Nie  

         Odmowa podania informacji 

16. 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

        Tak 

         Nie  

         Odmowa podania informacji 

 

* W przypadku uczniów i uczennic szkół podstawowych proszę o zaznaczenie wykształcenia 

podstawowego, nawet jeśli nie ukończył/a jeszcze edukacji na tym poziomie. 
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Załącznik nr 3. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/y 

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

(imię i nazwisko uczestnika projektu) 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

zawartym w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika do projektu wyłącznie przez: 

 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże  

J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz 

 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-

926 Warszawa  

w celach  realizacji projektu pn. ,,Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020. 

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w  tym przypadku nie 

ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne 

do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz 

prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.   

Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka 

potrzeba) oraz na upublicznienie mojego wizerunku w związku z realizacją ww. celów. 

 

……………....…………………………………..               …….……………....……………………………. 
Miejscowość i data                                       

Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna 

prawnego, w przypadku gdy uczestnikiem projektu 

jest osoba niepełnoletnia 

                                     

 

                                                                                     ..………………………………………………………………………………. 
              Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 4. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w związku z 

przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”  przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych jest: 

  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO 

WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach 

archiwalnych oraz statystycznych; 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. B i c oraz art. 9 ust. 2 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

5.  W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

mailto:inspektor@umwd.pl
mailto:iod@miir.gov.pl
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Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 

Zm.), 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

6. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent- Miasto 

Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Partner1  oraz podmioty, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO 

WD 2014 – 2020; 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania 

dokumentacji; 

8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie 

danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich 

podania, jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku 

projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje 

brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do 

niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.  

9. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo 

do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania 

się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa 

państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  

                                                           
1 Jeśli dotyczy. 
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10. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

13. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 

2014 – 2020. 

 

 

 

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

      Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu lub opiekuna prawnego, w 

przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia 

 

     ……………………………………………………………………………………… 
                                  Imię i nazwisko uczestnika projektu                                                            

 

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

                                                                                                                                                              Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                                                                                                         (wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią) 
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Załącznik nr 5. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA UCZNIA 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 

10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

 Lp. Nazwa 

 

Dane 

uczestnika   

1  Imię (imiona)  Nazwisko  

2  Data urodzenia  Wiek w chwili przystąpienia do projektu (w latach)  

3  Płeć (zaznacz właściwe)              Kobieta                           Mężczyzna   

4   PESEL  

5  Wykształcenie (zaznacz właściwe)       gimnazjalne         inne: …………………………………………………….. 

6 
Szkoła …………………………….. 

Klasa …………………….. 

Dane 

kontaktowe  

7 Ulica   

 

Nr budynku / Nr lokalu 

8 Miejscowość   

 

Kod pocztowy  

9 Gmina Powiat  

 

10 Województwo Kraj 

11 Obszar (zaznacz na jakim obszarze leży miejscowość wymieniona w punkcie 8)  miejski            

wiejski  

 12 Telefon stacjonarny * 

 

……………………………………………………

………. 

Nie posiadam 

Telefon komórkowy * 

 

……………………………………………………

………. 

Nie posiadam  

e-mail ** 

 

………………………………………………………

……. 
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 *Aby brać udział w projekcie należy wypełnić co najmniej jedną rubrykę poprzez podanie danych 

kontaktowych 

** obowiązkowe 

Status osoby w 

chwili 

przystąpienia do 

projektu 

 13 Jestem osobą bierną zawodowo, w tym uczącą się  tak  nie 

Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 
 tak  nie 

Jestem osobą przebywająca w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących 

□ tak        □ nie 

w tym: w gospodarstwie domowym  

z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu 

 tak        nie 

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 
 tak  nie 

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia tak 
 

nie 

 odmowa podania 

informacji 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
tak 

 
nie 

□ odmowa podania 

informacji 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione powyżej) 
 

tak nie 
 odmowa podania 

informacji 

 

Wybór   formy 

wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Zadanie nr 1. Zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze dla uczniów 
 

   matematyka 
 

   j. angielski 
 

   j. niemiecki 
 

   informatyka 
 

   biologia 
 

   geografia 
 

   chemia 
 

    fizyka 
 

   j. polski 
 

 Ocena z danego przedmiotu w ostatnim roku szkolnym: 

 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
 

niedostateczny  dopuszczający  dostateczny 
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Zadanie nr 2. Zajęcia rozwijające dla uczniów 

   j. angielski 

   j. niemiecki 

   j. francuski 

   j. rosyjski 

   informatyka 

   matematyka 

   nauki przyrodnicze (biologia/ geografia/chemia/ fizyka) 

   artystyczne/ humanistyczne (teatralne, literackie, plastyczne, taneczne) 

   przedsiębiorczość 

   koła zainteresowań (edukacji obywatelskiej/ psychologiczne/ geograficzne/ własna firma/ 

młody przedsiębiorca) 

         zajęcia edukacyjne wyjazdowe (SPnr 6) 
 
Zadanie nr 3. Wsparcie w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

    zajęcia z logopedii 

    zajęcia z socjoterapii 

    zajęcia terapii pedagogicznej 

   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej/ sportowe 

   zajęcia z psychologiem 

   zajęcia z tachnik uczenia się 

   zajęcia z autoprezentacji 

   zajęcia kretywne/ mądra głowa/ logiczne myślenie 

   zajęcia biofeedback 

   zajęcia z treningu umiejętności  i rozwoju kompetencji społecznych/ emocjonalnych 

   doradztwo zawodowe 

   zajęcia indywidualne z pedagogiem 

   zajęcia indywidualne z psychologiem 
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 Oświadczam, że wyżej wybrane przeze mnie formy wsparcia odpowiadają na moje indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz są zgodne z moimi możliwościami psychofizycznymi. 
 

16 
Oświadczam, że nie korzystałem i nie korzystam z tej samej formy wsparcia w ramach Poddziałania 10.2.3 
RPO WD 2014-2020 

  

 

………………………………………………..                                            …..………………………………………………………………………..    
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika lub opiekuna  prawnego, w     

przypadku gdy uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia 
 
 
 
                   ……………………………………………………………………………… 

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego -obowiązkowe w    
przypadku uczestników niepełnoletnich  



 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 
 

Załącznik nr 6. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA 

„Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacji, Działanie 10.2 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 
10.2.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AJ 

 

 Lp

. 

Nazwa 

Dane 
uczestnika  

1 
Imię (imiona) Nazwisko 

2 
Data urodzenia PESEL 

3 Płeć (zaznacz właściwe)                     Kobieta                                     Mężczyzna 

4 

Zatrudnienie (nazwa szkoły) 

 

Dane 

kontaktowe 

5 Ulica Nr domu Nr lokalu 
 

6 Miejscowość  Kod pocztowy 

7 Powiat Województwo 

8 
Telefon stacjonarny Telefon komórkowy E-mail 

9 
Obszar  (zaznacz na jakim obszarze leży miejscowość wymieniona w punkcie 6) 

        miejski              wiejski  

Wybór  

formy 

wsparcia 
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Zaznacz wybraną formę wsparcia: 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: 

 Studia podyplomowe kierunek socjoterapia (20 os.) 

      Studia podyplomowe z zakresu przygotowania do pracy terapeutycznej i 

edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera (20 os.) 

     Kurs z zakresu biofeedback (15 os.) 

    Szkolenie rad pedagogicznych z zakresu podstaw profesjonalnej pomocy 

psychologicznej i interwencji w kryzysie i traumie 

    Szkolenie rad pedagogicznych z zakresu jak pracować z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

Dodatkowe 
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Czy wcześniej korzystałaś/eś ze studiów podyplomowych lub kursów doskonalących w ramach 
projektów realizowanych przez Miasto Jelenią Górę 
                    Tak                         Nie 

 
 

 
 

…..………………………………………    ………………………..…….…………………………………………… 
Miejscowość i data                            Czytelny podpis uczestnika  

 

  

  

  


