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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 

„RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM” 

 

§1. 

Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1.  „Projektodawca” – oznacza Gmina Ropczyce – Zespół Szkół w Lubzinie                                                       

woj. podkarpackie; 

2.  „Uczeń/uczennica projektu” – oznacza uczniów/uczennice klas I-III Gimnazjum                                                

w Lubzinie woj. podkarpackie, uczestniczących/e w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych zaplanowanych w projekcie; 

3. „Prowadzący/prowadząca” - oznacza nauczycieli/nauczycielki, bądź inne 

wykwalifikowane osoby, uczestniczących/e w projekcie dla uczniów/uczennic klas I-III 

Gimnazjum w Lubzinie woj. podkarpackie; 

4. „Formy wsparcia” – oznaczają bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Lubzinie woj. podkarpackie; 

5. 41/POKL/9.1.2/2013 – numer otwartego konkursu ogłoszonego przez Województwo 

Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie; 

6. „Komisja” – oznacza 5-cio osobową Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną do 

rekrutacji uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Lubzinie woj. podkarpackie do 

bezpłatnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zaplanowanych w projekcie; 

7. „Dyrektor szkoły” – oznacza Dyrektora Zespołu Szkół w Lubzinie woj. podkarpackie; 

8. „IP” – oznacza Instytucję Pośredniczącą – Województwo Podkarpacie – Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie. 

 

§2. 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt realizowany jest 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 zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych”; 

 

2.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu   Społecznego; 

3. Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa dotyczy Projektu „Równe szanse edukacyjne                                           

w województwie podkarpackim” złożonego przez Gminę Ropczyce – Zespół Szkół                              

w Lubzinie w ramach konkursu otwartego nr 41/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego przez 

Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie; 
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4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w sekretariacie (biurze 

projektu) oraz na stronie internetowej szkoły ( zakładka projektu); 

5. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Lubzinie 39-102 Lubzina 188 woj. 

podkarpackie; 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2013r.  do 30.06.2014r.; 

7. Biuro Projektu mieści się w Zespole Szkół w Lubzinie 39-102 Lubzina 188 woj. 

podkarpackie, tel. (17) 2212128  fax. (17) 22 12 128, e – mail: zs_lubzina@op.pl 
 

§3. 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Do udziału w projekcie uprawnienie /one są wyłącznie uczniowie/uczennice, 

którzy/które: 

1) Są uczniami/uczennicami klas I - III Gimnazjum w Lubzinie w woj. podkarpackim; 

2) Zostali zakwalifikowani do form wsparcia proponowanych w projekcie; 

2. Uczniowie/uczennice projektu uczestniczą w formach wsparcia nieodpłatnie; 

3. Uczeń/uczennica projektu może korzystać maksymalnie z trzech form wsparcia; 

4. Formy wsparcia odbywać się będą w szkole, do której uczęszczają uczniowie/uczennice 

w podziale na grupy; 

5.  Podziału na grupy dokonuje Kierownik projektu i Asystent kierownika projektu                               

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zgodnie z projektem; 

6. Kierownik projektu i Asystent kierownika projektu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły 

ustalą szczegółowy harmonogram form wsparcia przewidzianych do realizacji w szkole; 

7. Podział na grupy o szczegółowy harmonogram form wsparcia przewidzianych do 

realizacji w szkole Kierownik projektu ogłosi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie szkoły oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły; 

8. W podziale na grupy i szczegółowych harmonogramach form wsparcia mogą być 

dokonywane zmiany; 

9. Uczniowie/uczennice projektu otrzymują nieodpłatnie zestaw materiałów edukacyjnych. 

 Materiały te stają się własnością uczestnika projektu po zakończeniu zajęć; 

1) Uczniowie/uczennice uczestniczący w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 

otrzymują: 

a) matematyka – zestaw przyrządów geometrycznych, zeszyt, długopis i ołówek; 

b) chemia – kalkulator, zeszyt, długopis i ołówek; 

2. Uczniowie/uczennice uczestniczący w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe 

otrzymują: 

a) matematyka  - zestaw przyrządów geometrycznych, zeszyt, długopis i ołówek; 

b) chemia - kalkulator, zeszyt, długopis i ołówek; 

c) język angielski – zestaw podręczników i ćwiczeń z j. angielskiego; 

10. Uczniowie/uczennice potwierdzają odbiór wszystkich materiałów własnoręcznym 

podpisem; 

11. Po skreśleniu z listy uczestników projektu, uczeń/uczennica projektu zobowiązany/a jest 

do niezwłocznego zwrotu otrzymanego zestawu materiału edukacyjnego/zestawu 

podręcznika i ćwiczeń w stanie nieuszkodzonym; 
 

§4. 

Postanowienia ogólne 
 

1. W projekcie uczestniczyć będzie 55 uczniów/uczennic (31 dziewcząt, 24 chłopców) z 

klas I – III będących uczniami/uczennicami Gimnazjum w Lubzinie w woj. 

podkarpackim. 

mailto:zs_lubzina@op.pl
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2. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 55 uczniów/uczennic; 

3. Projekt przewiduje realizację form wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015: 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: 

a) matematyki 

 – 1 grupa 6 osobowa (4 DZ/2CH), 112h; 

b) chemii 

 – 1 grupa 6 osobowa (4 DZ/2CH), 112h; 

c) fizyki 

 – 1 grupa 6 osobowa (4 DZ/2CH), 112h; 

 

2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z: 

a) matematyki   

- 1 grupa 6 osobowa (4 CH/2 DZ), 96h; 

b) chemii  

- 1 grupa 6 osobowa (4 CH/2 DZ), 96h; 

c) języka angielskiego  

- 1 grupa 12 osobowa (8 Dz/4 CH), 128h; 

d) plastyki i fotografii  

- 1 grupa 7 osobowa (4 Dz/3 CH), 96h; 

 

3. Doradztwo zawodowe i warsztaty równościowe  

– 55 uczniów z podziałem na 2 grupy (31 DZ/24 CH), 32h; 

 

4. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania informacją: 

a) rozwijanie zainteresowań informatycznych 

 – 1 grupa 6 osobowa (3DZ/3CH), 64h; 

 

§5. 

Organizacja form wsparcia 

 

1. Formy wsparcia odbywać się będą poza godzinami obowiązkowych zajęć lekcyjnych; 

2. Miejsca, w których odbywać się będą formy wsparcia, oznakowane będą zgodnie                               

z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu; 

3. Formy wsparcia będą przeprowadzone przez prowadzących/prowadzące posiadających 

odpowiednie kwalifikacje osoby i doświadczenie zawodowe; 

4. Formy wsparcia prowadzone będą w oparciu o opracowane przez 

prowadzących/prowadzące programy i zakresy tematyczne zajęć zaakceptowane przez 

IP; 

5. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez 

prowadzącego/prowadzącą poprzez sprawdzenie listy obecności w dzienniku zajęć; 

 

§6. 

Zasady rekrutacji uczniów/uczennic 

 

1. Rekrutacja uczniów/uczennic do form wsparcia odbywać się będzie w dwóch terminach                

- I 2014r i IX 2014r. – i rozpocznie się od spotkań informacyjnych w szkole z rodzicami               

i uczniami/uczennicami; 

2. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji w ramach projektu jest złożenie przez 

rodzica/prawnego opiekuna w sekretariacie szkoły, w której uczy się uczeń/uczennica 
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formularza zgłoszeniowego - składającego się z pisemnej zgody rodzica/opiekuna, 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                                                    

i rozpowszechnianie wizerunku oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa na pierwszych 

zajęciach; 

3. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny będzie do poprania przez uczniów/uczennice 

lub rodziców/prawnych opiekunów w sekretariacie szkoły (biurze projektu) oraz na 

stronie internetowej szkoły; 

4. Formularz zgłoszeniowy składa rodzic/prawny opiekun w sekretariacie szkoły, w której 

uczy się uczeń/uczennica (biurze projektu) w terminie 7 dni od podania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości ich składania; 

5. Informacja o możliwości składania formularza i warunkach uczestnictwa w projekcie 

zostanie przekazana na godzinie wychowawczej, zamieszczona na stronie internetowej 

szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół w Lubzinie Lubzina 188                  

39-102 Lubzina woj. podkarpackie; 

6. Formularze zgłoszeniowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane; 

7. Formularze zgłoszeniowe będą rejestrowane według daty wpływu. 

 

§7. 

Przebieg rekrutacji uczniów/uczennic 

 

1. Zakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w projekcie dokona Komisja; 

2. W skład Komisji wchodzą Kierownik projektu – przewodniczący komisji, Asystent 

kierownika projektu i 3 nauczyciele uczący danych przedmiotów jako członkowie; 

3. Komisje powołuje dyrektor szkoły jako członkowie; 

4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie: 

a) spełnienie kryteriów §6, pkt.2, 

b) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego; 

c) kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego 

d) potwierdzenie o potrzebie objęcia wsparciem ucznia/uczennicy przez 

nauczycieli/nauczycielki; 

e) zasada zachowania równości szans kobiet i mężczyzn; 

5. W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych  z matematyki, chemii i fizyki będą mogli 

wziąć udział uczniowie u których zdiagnozowano trudności w nauce z poszczególnych 

przedmiotów. Miejsca w danych grupach w większej ilości zostaną zagwarantowane 

dziewczętom ze względu na trudności w nauce. W przypadku tych zajęć kryteriami 

naboru będą oceny (dop i dst) uczniów i punktacja: uczeń niepełnosprawny -3 pkt., 

dochody na 1 osobę      w rodzinie poniżej 600 zł – 2,5 pkt., powyżej 600 zł- 2 pkt., 

średnia ocen poniżej 2,5 – 1,5 pkt., od 2,5 do 3,5 – 1 pkt.  

6. Pierwszeństwo w rekrutacji do dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe 

z matematyki, chemii, j. angielskiego, plastyki i fotografii będą mieć 

uczniowie/uczennice osiągający  wysokie wyniki w nauce (powyżej 4.0) i zamierzający 

rozwijać swoje zainteresowania. W przypadku tych zajęć kryteriami naboru będą oceny 

(db i bdb) uczniów i punktacja: uczeń niepełnosprawny -3 pkt., dochody na 1 osobę w 

rodzinie poniżej 600 zł – 2,5 pkt., powyżej 600 zł- 2 pkt., średnia ocen powyżej 4,5 – 1,5 

pkt., od 4,0 do 4,5 – 1 pkt.  

Ilości miejsc w przypadku zajęć rozwijających z matematyki i chemii, po analizie 

potrzeb, zostaną zagwarantowane w większości chłopcom, natomiast  z zajęć z j. 

angielskiego, plastyki i fotografii dziewczętom; 

7. Zostanie sporządzona lista rezerwowa uczniów/uczennic do udziału w projekcie; 
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8. W przypadku rezygnacji (np. z przyczyn zdrowotnych) ucznia/uczennicy z udziału w 

projekcie do jego realizacji zakwalifikowany zostanie uczeń/uczennica znajdujący/a się 

na liście rezerwowej; 

9. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania kolejnego ucznia/uczennicy 

do projektu, pierwszeństwo przysługuje pierwszemu uczniowi/uczennicy z listy 

rezerwowej do projektu; 

10. Komisja w terminie do trzech dni od daty zakończenia składania formularzy 

zgłoszeniowych sporządza listę uczniów/uczennic projektu oraz listę rezerwową 

uczniów/uczennic do projektu; 

11. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń 

oraz stronie internetowej szkoły; 

12. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani/e do projektu zostaną poinformowania w formie 

pisemnego powiadomienia przez Kierownika projektu; 

13. W sytuacjach spornych, pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów będzie 

decydować kolejność zgłoszeń. 

 

§8. 

Obowiązki uczniów/uczennic projektu 

 

1. Po zakwalifikowaniu uczniowie/uczennice projektu mają obowiązek, punktualnie                             

i regularnie uczestniczyć w formach wsparcia; 

2. Wszyscy uczniowie/uczennice biorący udział w projekcie będą zobowiązani do 

obowiązkowego uczestniczenia w warsztatach z doradztwa zawodowego                                                 

i równościowych; 

3. Nieobecność należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego/ej zajęcia. 

Usprawiedliwienia dołączane będą do dokumentacji projektu; 

4. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na danych zajęciach nie może 

maksymalnie 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia; 

5. W przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności Kierownik projektu i 

Asystent kierownika projektu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły skreśla 

ucznia/uczennicę projektu z listy uczniów/uczennic projektu i na jego miejsce umieszcza 

ucznia/uczennicę z rezerwowej listy do projektu. 

 

§9. 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego rozpoczęciem 

rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy projektu zobowiązany jest poinformować 

pisemnie o tym fakcie Kierownika projektu niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności 

będących przyczyną rezygnacji; 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć 

rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy projektu zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia w tym zakresie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji; 

3. Uczeń/uczennica projektu zostaje skreślony /a przez Kierownika projektu i Asystenta 

kierownika projektu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, z listy uczniów/uczennic 

projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia 

pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 
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§10 

Monitorowanie uczniów/uczennic projektu 
 

1. Uczniowie/uczennice projektu zobowiązani/e są do przystępowania w szczególności do 

testów wiedzy; 

2. Uczniowie/uczennice projektu zobowiązani/e są w szczególności do wypełnienia ankiet                  

i formularzy związanych z realizowanym projektem; 

3. Rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy projektu dobrowolnie podaje swoje dane 

osobowe do przetwarzania przez projektodawcę, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia form wsparcia w ramach projektu; 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez projektodawcę wyłącznie w celu udzielenia 

form wsparcia w realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach programu; 

5. Uczeń/uczennica oraz jego rodzic/opiekun prawny obowiązani są do wypełnienia ankiet 

ewaluacyjnych w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. 

 

§11. 

Postanowienia końcowe 

1. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku 

zmian wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej; 

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych 

oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy składający się z pisemnej zgody 

rodzica/opiekuna prawnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i rozpowszechnianie wizerunku oraz deklaracji uczestnictwa podpisanej na 

pierwszych zajęciach. 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………. 
                                                                                                                           Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                                  

w projekcie „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” i w całości 

akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

………………………….     …………………………      ……………………………….. 
                Data                           podpis ucznia/uczennicy         podpis rodzica/prawnego opiekuna

* 

 

*
 Złożenie podpisu przez rodzica/prawnego opiekuna jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

regulaminu 
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Data wpływu…………………………………….                                            Załącznik nr 1 

Nr kolejnego formularza………………………... 

Podpis przyjmującego………………………….. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY 

do projektu „Równe szanse edukacyjne w województwie podkarpackim” dla 

uczniów/uczennic klas I-III Gimnazjum w Lubzinie woj. podkarpackie realizowanym przez 

Zespół Szkół w Lubzinie 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”; 

 

Nazwisko  

Imię (imiona)  

Płeć  kobieta                                  mężczyzna    

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 

 

Data i miejsce urodzenia  

Imię ojca:  Imię matki: 

PESEL 

ucznia/uczennicy 

 

Tel. stacjonarny  do 

rodzica/prawnego 

opiekuna 

 Tel. komórkowy  do 

rodzica/prawnego 

opiekuna 

 

e-mail:  

W roku szkolnym 2013/2014 jest uczniem/uczennicą klasy: 

Miejsce zamieszkania ucznia/uczennicy 

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Ulica i numer 

domu/ 

lokalu 

 

 

Powiat  

 

 

 

województwo  

Dochód netto na osobę w rodzinie: 

 

Poniżej 600 zł    

Powyżej 600 zł    
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Mając możliwość uczestnictwa maksymalnie w trzech bezpłatnych dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych, określ w skali od 1 do 3 z których skorzystałbyś /abyś przy wybranych 

zajęciach.                                                                                                                                                                                           

(1 – najbardziej mi zależy, 2 – bardzo mi zależy, 3 – chciałabym uczęszczać); 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

 

a) matematyka           

 

b) chemia    

 

c) fizyka   

 

2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z: 

 

a) matematyki           

 

b) chemii    

 

c) język angielskiego  

 

a) plastyki i fotografii   

 

3. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania informacją. 

 

a) rozwijanie zainteresowań informatycznych            
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Wyrażam zgodę na: 
 

 

Uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………. 

w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic klas I-III 

Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubzinie woj. podkarpackie i zobowiązuję się jednocześnie 

do jego uczestnictwa w minimum 80 % przewidzianych zajęciach pozalekcyjnych (proszę 

wpisać wybrane zajęcia). 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………. 

 

 

Przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze 

zmianami) przy realizacji projektu „Równe szanse edukacyjne w województwie 

podkarpackim” w ramach konkursu otwartego nr 41/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego przez 

Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

 

 

Oświadczam, iż: 

1) zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Równe 

szanse  edukacyjne w województwie podkarpackim”; 

2) dziecko spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie; 

3) wszystkie podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą; 

4) zostałem/łam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 

 

 

 

……………………….     ………………………………..     …….……………………… 
                Data                           podpis ucznia/uczennicy             podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

* 
niepotrzebne skreślić
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WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym. 

2. Zakwalifikowano/ nie zakwalifikowano do uczestnictwa w projekcie
*;

 

3.  
 W przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych sprawdzono niskie wyniki                       

w nauce z przedmiotów: chemia, matematyka, fizyka, pozwalające na udział                  

w zajęciach; 

4. W przypadku zajęć rozwijających zainteresowania z j. angielskiego, chemii                 

i matematyki sprawdzono wysokie wyniki w nauce z tych przedmiotów. 

 

Uzasadnienie w przypadku nie zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

Podpisy członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

1) …………………………………………….. 

2) …………………………………………….. 

3) ……………………………………………. 

4) …………………………………………….. 

5) …………………………………………….. 

 

 

* 
niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie 

 
o wyrażeniu zgody na wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku 

 

 

 

              W związku z przystąpieniem do projektu „Równe szanse edukacyjne                                    

w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne, wielokrotne 

rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonanych                      

w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu „Równe szanse 

edukacyjne w województwie podkarpackim” na łamach prasy, na stronie www.zs-

lubzina.ovh.org, w filmie, powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednocześnie 

oświadczam, że zdjęcia te nie naruszą moich dóbr osobistych. Zdjęcia te zostaną 

wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu „Równe szanse 

edukacyjne w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja”, którego będę 

uczestnikiem. 

 

 

 

 

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

              Data                           podpis ucznia/uczennicy                   podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Oświadczenie 

 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „Równe szanse edukacyjne                                                   

w województwie podkarpackim”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4); 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu „Równe szanse edukacyjne w województwie 

podkarpackim”, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie                                

w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Równe szanse edukacyjne                                    

w województwie podkarpackim”  monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

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

 

 

 

 

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

           Data                               podpis ucznia/uczennicy                  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


