ZARZĄDZENIE NR VII/170/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i wyznaczenia Komisji Rekrutacyjnych w ramach projektu nr
WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 „Akademia Twórczego Ucznia”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) w
celu realizacji projektu „Akademia Twórczego Ucznia”
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin rekrutacji w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 „Akademia
Twórczego Ucznia” – jak załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Powołać Komisje Rekrutacyjne w następującym składzie:
1. Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu:
a) Sabina Twardzik – przewodniczący;
b) Barbara Grabowska – członek;
c) Monika Starok – członek.
2. Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach:
a) Sabina Twardzik – przewodniczący;
b) Aleksandra Ratka – Bossard – członek;
c) Monika Starok – członek.
3. Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiści:
a) Sabina Twardzik – przewodniczący;
b) Adriana Pustelny – członek;
c) Monika Starok – członek.
4. Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach:
a) Sabina Twardzik – przewodniczący;
b) Beata Kałwak – członek;
c) Monika Starok – członek.
5. Komisja Rekrutacyjna w Gimnazjum nr 3 w Orzeszu – Gardawicach:
a) Sabina Twardzik – przewodniczący;
b) Justyna Kret – członek;
c) Monika Starok – członek.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Rekrutacyjnej, Zastępcy Burmistrza Miasta Orzesze oraz
dyrektorom: Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu; Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach; Szkoły
Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiści, Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach; Gimnazjum nr 3 w
Orzeszu – Gardawicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji projektu, tj. do
30.06.2018r.
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REGULAMIN REKRUTACJI
w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003
„Akademia Twórczego Ucznia”

§1
Przepisy ogólne
1.

2.

3.

4.

Regulamin Rekrutacji Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia
Twórczego Ucznia”, określa zasady:
a.
rekrutacji na bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne dla uczniów
i uczennic oraz szkolenia dla nauczycieli,
b.
zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania do udziału w Projekcie
uczniów/uczennic oraz nauczycielek/nauczycieli.
Projekt nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 finansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Projektodawcą projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia Twórczego
Ucznia” jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200
Sosnowiec, www.humanitas.edu.pl w partnerstwie z Miastem Orzesze, z siedzibą przy ul. Św.
Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a.
Projekcie - należy przez to rozumieć projekt nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003
pt. „Akademia Twórczego Ucznia”, realizowany w ramach umowy nr UDA-RPSL.11.01.0424-00AD/15-00 z dnia 23.08.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącego rolę „Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020” (Instytucją Zarządzającą), a Wyższą Szkołą Humanitas w partnerstwie
z Miastem Orzesze;
b.
Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji w ramach projektu nr
WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia Twórczego Ucznia”
c.
Projektodawcy - należy przez to rozumieć Wyższą Szkołę Humanitas z siedzibą
w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec w partnerstwie z Miastem
Orzesze z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze,
d.
Liderze Projektu – należy przez to rozmieć Wyższą Szkołę Humanitas z siedzibą
w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
e.
Partnerze Projektu – należy przez to rozmieć Miasto Orzesze z siedzibą przy ul. Św.
Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze,
f.
Biurze Projektu - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Projektodawcy
utworzoną celem zarządzania i obsługi Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003

Id: CEC73971-43F0-474A-A1E7-F10864CE2E4E. Przyjęty

Strona 2

g.

h.

i.

j.

k.

„Akademia Twórczego Ucznia” oraz kontaktu i współpracy z Uczestnikami Projektu, itd.
z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec;
Głównym Punkcie Rekrutacyjnym Projektu (GPRP) - komórkę organizacyjną
Partnera Projektu oddelegowaną do współzarządzania i obsługi Projektu nr WNDRPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 „Akademia Twórczego Ucznia”, przede wszystkim zaś
celem realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji w Projekcie m. in.: rejestracją
i weryfikacją dokumentów rekrutacyjnych napływających ze wszystkich Punktów
Rekrutacyjnych zlokalizowanych w Szkołach objętych wsparciem w ramach Projektu,
kwalifikowaniem uczniów do udziału w Projekcie oraz bezpośredniego kontaktu
i współpracy z Uczestnikami Projektu oraz Szkołami;
Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym Projektu (SPRP) - należy przez to rozumieć
Sekretariaty poszczególnych szkół objętych wsparciem w ramach Projektu,
rozpowszechniające i przyjmujące dokumenty rekrutacyjne do Projektu – zarówno od
uczennic/uczniów, jak i nauczycielek/nauczycieli każdej ze Szkół;
Przedstawicielu SPRP - należy przez to rozumieć osoby wskazane przez Dyrektorów
poszczególnych Szkół i upoważnione przez Partnera Projektu do przetwarzania danych
osobowych w zakresie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych;
Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób - powołanych przez
Partnera Projektu i zaakceptowany przez Lidera Projektu - weryfikujących dokumenty
rekrutacyjne, wydających decyzje rekrutacyjne, zatwierdzających listy Uczestników
Projektu, listę osób rezerwowych itp.;
Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału
w Projekcie, która:
i)
Wypełniła oraz dostarczyła w terminie do Punktu Rekrutacyjnego, podpisany przez
rodzica/opiekuna prawnego kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych
opisanych szczegółowo w §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu,
ii)
spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające ją do udziału w Projekcie,
potwierdzone wydaną przez Komisję Rekrutacyjną pozytywną Decyzją
Rekrutacyjną,
iii)
wypełniła oraz dostarczyła na pierwszej formie wsparcia, na jaką została
zakwalifikowana do Projektu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego:
- Deklarację Uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6 do Regulaminu)
- Kartę Danych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 7 do Regulaminu) podając w niej
wszystkie informacje niezbędne Projektodawcy celem monitorowania wskaźników
kluczowych oraz przeprowadzenia monitoringu Projektu (zakres danych
zawartych w Karcie jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu nr
UDA-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 z dnia 23.08.2016 r. – zawartymi
w Załączniku nr 11 do Umowy „Dane uczestników projektów RPO WSL 2014 –
2020”)
- Oświadczenie dot. informacji o ochronie danych osobowych w Projekcie
(Załącznik nr 8) stanowiące nierozerwalny element Karty Danych UP;
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l.

m.

Akademii – należy przez to rozumieć zróżnicowane tematycznie zajęcia pozalekcyjne,
pozaszkolne zaplanowane w ramach Projektu, tj. Akademia Kompetencji i Umiejętności,
Akademia Eksperymentu, Akademia Kreatywności Projektowej, Akademia Efektywności
Lingwistycznej,
Akademia
Rozwijania
Kompetencji,
Akademia
Kreatywnego
Wspomagania;
Szkolenia dla nauczycieli – należy przez to rozumieć szkolenia adresowane do
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum objętych wsparciem w Projekcie,
realizowanych w ramach dwóch Akademii:
- Akademii Kompetencji i Umiejętności w zakresie efektywnych metod nauki,
- Akademii Eksperymentu w zakresie przygotowania do nauczania metodą eksperymentu.
§2
Proces rekrutacji

1.
2.

3.

Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Partner Projektu – Miasto Orzesze.
Proces rekrutacji prowadzony jest odrębnie do każdej z dwóch edycji zajęć w ramach Projektu równoważnych z następującymi latami szkolnymi:
a.
I edycja: 2016/2017, zajęcia realizowane w okresie X 2016 – VI 2017;
termin rekrutacji dla uczniów: do 12.10.2016r., dla nauczycieli: do 05.10.2016r.
b.
II edycja: 2017/2018; zajęcia realizowane w okresie IX 2017 – VI 2018;
termin rekrutacji do 30.09.2017r.
W przypadku nie zakwalifikowania do udziału w poszczególnych edycjach zajęć w Projekcie
odpowiedniej liczby osób, proces rekrutacji zostanie przedłużony decyzją Grupy Sterującej do
momentu zrekrutowania 401 osób:
Edycja I

Edycja II

Zajęcia pozalekcyjne w ramach 6 Akademii w Projekcie adresowane do uczniów/uczennic
Szkoła Podstawowa nr 2

64

78

Szkoła Podstawowa nr 4

33

33

Szkoła Podstawowa nr 6

35

36

Szkoła Podstawowa nr 8

24

22

Gimnazjum nr 3

28

28

Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek w ramach Akademii Kompetencji i Umiejętności
oraz Akademii Eksperymentu

4.

Techniki twórcze w pracy nauczyciela

10

-

Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą
projektu edukacyjnego

10

-

Każda osoba starająca się o udział w Projekcie, w ramach procesu rekrutacji deklaruje chęć
udziału w zajęciach/szkoleniach realizowanych w ramach poszczególnych Akademii
zaplanowanych w ramach Projektu, przy czym w poszczególnych Akademiach została
zaplanowana następująca liczba miejsc szkoleniowych:
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W ramach poszczególnych AKADEMII adresowanych do:

Maksymalna liczba miejsc szkoleniowych

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
Akademia Kompetencji i Umiejętności

381

Akademia Eksperymentu

80

Akademia Kreatywności Projektowej

160

Akademia Efektywności Lingwistycznej

56

Akademia Rozwijania Kompetencji

762

Akademia Kreatywnego Wspomagania

33

NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

5.

6.

Akademia Kompetencji i Umiejętności

10

Akademia Eksperymentu

10

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w zajęciach i szkoleniach w Projekcie, zobowiązane są do
złożenia w Punkcie Rekrutacyjnym kompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych,
składającego się z następujących dokumentów:
a.
Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie połączonej z oświadczeniem kandydata
(odpowiednio wg Załączników nr 1a/1b/1c do Regulaminu);
b.
Pisemnej zgody opiekunów prawnych na udział w Projekcie i publikację wizerunku
(wg Załącznika nr 2 do Regulaminu) – w przypadku uczniów/uczennic;
c.
Kserokopii Orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku zgłoszenia przez
uczniów/uczennice chęci udziału w Akademii Kreatywnego Wspomagania
Kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych, o którym mowa wyżej w ust. 5 należy:
a.
dostarczyć osobiście do najbliższego Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego Projektu:
i)
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Bukowina 19-21, 43-180 Orzesze;
ii)
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Franciszka Stuska 10, 43-180 Orzesze;
iii) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1000-lecia 3, 43-180 Orzesze;
iv) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Chrobrego 64, 43-187 Orzesze – Mościska;
v)
Gimnazjum nr 3, ul. Uczniowska 1, 43-186 Orzesze – Gardawice.
LUB
b.
przesłać pocztą tradycyjną na adres Głównego Punktu Rekrutacyjnego Projektu:
Urząd Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, z dopiskiem na kopercie:

Dokumenty rekrutacyjne do Projektu Akademia Twórczego Ucznia.
7.

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do złożenia celem zgłoszenia udziału w Projekcie można:
a.
odebrać w Sekretariatach poszczególnych szkół objętych wsparciem,
b.
otrzymać e-mailem, pisząc na adres: we@orzerze.pl
c.
pobrać z podstron internetowych Projektu zamieszczonych na stronach Projektodawcy:
www.humanitas.edu.pl; www.orzesze.pl
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8.

Punkty Rekrutacyjne Projektu wymienione wyżej w ust. 6 będą czynne od poniedziałku
do piątku (poza dniami wolnymi od pracy, świętami itp.) w godzinach:
a.
8:00 – 15:00 w przypadku Szkolnych Punktów Rekrutacyjnych Projektu,
b.
8.00 – 14.00 w przypadku Głównego Punktu Rekrutacyjnego.
W godzinach jw. będzie można uzyskać dodatkowe informacje związane z uczestnictwem
w Projekcie, złożyć bądź otrzymać druki dokumentów rekrutacyjnych opisanych wyżej w ust. 5.
9. Upoważnieni Przedstawiciele wszystkich Punktów Rekrutacyjnych Projektu, każdemu zestawowi
dokumentów rekrutacyjnych, który wpłynie do nich drogą wymienioną wyżej w ust. 6, nadają
datę i godzinę wpływu dokumentów, potwierdzając ten fakt swoim podpisem. W przypadku
Głównego Punktu Rekrutacyjnego decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu
Miasta Orzesze.
10. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji.
11. O miejscu na liście osób chętnych do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń tj. data
i godzina wpływu do Punktu Rekrutacyjnego, kompletnego i poprawnie wypełnionego zestawu
dokumentów rekrutacyjnych.
12. Weryfikacji napływających dokumentów rekrutacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna
składająca się z dwóch Członków i Przewodniczącego. Dokonuje jej zgodnie z określonymi
kryteriami formalnymi i punktowymi:
a.

KRYTERIA FORMALNE
Ocena dokumentów rekrutacyjnych na podstawie kryteriów formalnych ma postać
”0-1” tzn. „ spełnia - nie spełnia”.
Nr

Liczba punktów

Nazwa Kryterium

uczniowie/nauczyciele
1

Poprawność złożonych dokumentów - czytelność,
kompletność, itp.

1

2

Złożenie dokumentów w terminie określonym w §2 ust. 2
niniejszego Regulaminu

1

3

Przynależność do grupy docelowej Projektu

1

4

Zamieszkanie (w rozumieniu kodeksu cywilnego) i/lub
świadczenie pracy i/lub nauka na terenie woj. śląskiego

1

Razem:

4 pkt.

Kandydat, który nie spełni kryteriów formalnych nr 3 lub/i nr 4 tj. otrzyma za nie 0 pkt. nie
może uzyskać statusu Uczestnika Projektu.
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b.

KRYTERIA PUNKTOWE

Nr

Liczba punktów

Nazwa Kryterium

Uczniowie

Nauczyciele

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

10

-

2

Płeć - KOBIETA

2

1

3

Średnia ocen poniżej 3,5 uzyskana na
zakończenie roku szkolnego bezpośrednio
poprzedzającego udział w Projekcie

1*)

-

4

Nieuczestniczenie w ostatnich 3 latach od
momentu rozpoczęcia Projektu w szkoleniach
dofinansowanych z EFS

-

1

13 pkt.

2 pkt.

Razem:

*) nie dotyczy uczniów zgłaszających udział wyłącznie w Akademii Kreatywnego Wspomagania

13.

14.

15.

16.

W momencie uzyskania przez dwie osoby ubiegające się o udział w Projekcie identycznej liczby
punktów przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną w ramach kryteriów formalnych
i punktowych, kryterium rozstrzygającym będzie numer pozycji zajmowanej na liście osób
chętnych do wzięcia udziału w Projekcie – zgodnej z kolejnością nadsyłania zgłoszeń.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rekrutacyjną niekompletności zestawu dokumentów
rekrutacyjnych dostarczonych przez osobę ubiegającą się o status Uczestnika Projektu, osoba ta
jest wzywana do uzupełnienia, tracąc jednocześnie dotychczasową pozycję na liście osób
chętnych do udziału w Projekcie. Jej miejsce zajmie kolejna osoba z listy. Do ponownego
ustalenia pozycji na liście jw. osoby uzupełniającej dokumenty, decyduje data i godzina ich
wpływu do Punktu Rekrutacyjnego.
Do obowiązku Komisji Rekrutacyjnej należy konieczność zweryfikowania i potwierdzenia:
a.
elementu kwalifikowalności danego Uczestnika Projektu związanego z posiadaniem przez
kandydata na Uczestnika Projektu statusu ucznia/nauczyciela jednej ze szkół
otrzymujących wsparcie w Projekcie, poprzez uzyskanie od Dyrektora Szkoły stosownego
zaświadczenia (wzory stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu Rekrutacji),
b.
informacji nt. średniej ocen uzyskanej - przez ucznia/uczennicę ubiegającą się o nadanie
statusu Uczestnika Projektu - na zakończenie roku szkolnego bezpośrednio
poprzedzającego uczestnictwo w Projekcie, m. in. w celu przyznania dodatkowego punktu
w procesie rekrutacji (wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji).
W trakcie procesu rekrutacji powstają następujące typy list z podziałem na poszczególne
Akademie:
a.
lista osób ubiegających się o nadanie statusu Uczestnika Projektu,
b.
lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie,
c.
lista Uczestników Projektu,
d.
lista rezerwowa osób, spełniających kryteria formalne, które z powodu wyczerpania
miejsc szkoleniowych lub nie złożenia dokumentacji w terminie określonym w §2 ust. 5
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17.

18.

19.

20.

nie zostały wciągnięte przez Komisję Rekrutacyjną na listę osób zakwalifikowanych do
udziału w Projekcie.
Po zakończeniu procesu rekrutacji do poszczególnych edycji, lista osób zakwalifikowanych do
udziału w poszczególnych formach wsparcia w Projekcie (plik xls) zostanie przekazana Liderowi
Projektu nie później niż 3 dni robocze od terminu zakończenia rekrutacji określonego dla każdej
z dwóch edycji w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
O zakwalifikowaniu uczniów do udziału w zajęciach realizowanych w ramach poszczególnych
Akademii w Projekcie – zarówno uczniów, jak i Dyrektorów Szkół, poinformuje Komisja
Rekrutacyjna, poprzez wywieszenie imiennych list na tablicach informacyjnych w Szkołach.
Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w Projekcie, w szkoleniach realizowanych w ramach
Akademii Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu zostaną poinformowani
o fakcie zakwalifikowania do Projektu drogą mailową.
Formalne przystąpienie do Projektu osoby zakwalifikowanej do udziału w nim nastąpi w chwili
podpisania przez tę osobę na pierwszej formie wsparcia dokumentów, o których mowa w §1 ust.
4 pkt. k znacznik iii tj. Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, Karty Danych Uczestnika Projektu,
Oświadczenia dot. informacji o ochronie danych osobowych.

§3
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia w formie pisemnej przez
Grupę Sterującą Projektem.
Regulamin Rekrutacji obowiązuje od dnia jego przyjęcia Zarządzeniem przez Partnera Projektu
aż do ostatniego dnia realizacji Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia
Twórczego Ucznia”.
Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Załącznik 1a: Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie – uczniowie szkół podstawowych
Załącznik 1b: Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie – uczniowie gimnazjum;
Załącznik 1c: Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie – nauczyciele;
Załącznik 2: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie „Akademia
Twórczego Ucznia”;
Załącznik 3: Zaświadczenie o posiadaniu przez uczniów/uczennice zgłaszających swój udział
w Projekcie statusu ucznia/uczennicy danej szkoły;
Załącznik 4: Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczycieli zgłaszających swój udział w Projekcie;
Załącznik 5: Wzór informacji ze Szkoły dot. średnich ocen rocznych uzyskanych przez
uczniów/uczennice zgłaszających swój udział w Projekcie;
Załącznik 6: Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie;
Załącznik 7: Karta Danych Uczestnika Projektu;
Załącznik 8: Oświadczenie Uczestnika Projektu o przyjęciu do wiadomości informacji,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z późn. zm.).
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Załącznik nr 1a do Regulaminu Rekrutacji
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Imię i Nazwisko Ucznia:

PESEL:

W dniu, w którym składam niniejszą Kartę Zgłoszenia jestem uczniem/
uczennicą uczęszczającą do klasy:
w szkole:
zaznacz właściwą

1.

Szkoła Podstawowa
nr 2

Szkoła Podstawowa
nr 4

Szkoła Podstawowa
nr 6

Szkoła Podstawowa
nr 8

Zgłaszam chęć udziału w Projekcie, w zajęciach realizowanych w trakcie:
I edycji Projektu = rok szkolny 2016/2017
II edycji Projektu = rok szkolny 2017/2018

2.

Zgłaszam chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach:
AKADEMII KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody (50 godz. dyd.) poprzedzone
zajęciami dot. efektywnych techniki uczenia się (10 godz. dyd.); 30 spotkań x 2 godz. dyd. w tyg.

AKADEMII ROZWIJANIA KOMPETENCJI
zajęcia adresowane wyłącznie do uczestników Akademii Kompetencji i Umiejętności, realizowane
w formie całodziennych wyjazdów edukacyjnych/wizyt studyjnych; 2 wyjazdy/uczestnika

AKADEMII EKSPERYMENTU*)
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane metodą eksperymentu problemowego (MEP), w maks.
8–os. zespołach doświadczalnych; 30 spotkań x 2 godz. dyd. w tyg.

AKADEMII KREATYWNOŚCI PROJEKTOWEJ
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w pracowni komputerowej metodą WebQuest (celowe
wykorzystanie Internetu), w maks. 8–os. zespołach projektowych; 15 spotkań x 2 godz. dyd. w tyg.

AKADEMII KREATYWNEGO WSPOMAGANIA**)
zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, których program będzie opracowany indywidualnie dla każdego
zakwalifikowanego do Akademii ucznia - maks. 60 spotkań x 1 godz. dyd. w tygodniu
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Miejsce i data

Podpis Ucznia

Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego

*)

zajęcia realizowane w PRACOWNIACH MIĘDZYSZKOLNYCH powstałych w ramach realizacji
niniejszego Projektu:
MATEMATYCZNEJ – w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu, ul. Bukowina 19-21
PRZYRODNICZEJ – w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiść, ul. 1000-lecia 3

**)

Akademia adresowana wyłącznie do uczniów/uczennic posiadających orzeczenie lekarskie
o niepełnosprawności

Oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą
i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń z prawdą niezgodnych,
zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie
i zgadzam się z ustalonymi w nich zasadami,
zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
jestem świadomy/a, iż złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje - zgodnie z zapisami
Regulaminu Rekrutacji - Komisja Rekrutacyjna w toku procesu rekrutacji do Projektu,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
niezbędnych celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu pt. Akademia
Twórczego Ucznia,
wyrażam zgodę na dokumentowanie mojego uczestnictwa w Projekcie Akademia Twórczego
Ucznia w formie zdjęć, na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na podstronach Projektu
www.humanitas.edu.pl, www.orzesze.pl oraz archiwizowanie ich w dokumentacji Projektu.

Miejsce i data
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Załącznik nr 1b do Regulaminu Rekrutacji
UCZNIOWIE GIMNAZJUM

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Imię i Nazwisko Ucznia:

PESEL:

W dniu, w którym składam niniejszą Kartę Zgłoszenia Udziału w Projekcie jestem
uczniem/uczennicą Gimnazjum nr 3 w Orzeszu, uczęszczającą do klasy:

1.

Zgłaszam chęć udziału w Projekcie, w zajęciach realizowanych w trakcie:
I edycji Projektu = rok szkolny 2016/2017
II edycji Projektu = rok szkolny 2017/2018

2.

Zgłaszam chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach:
AKADEMII KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze skierowane do uczniów/uczennic VI klas gimnazjum –
min. liczba godz. dyd.: 60 (cz. A + cz. Bm lub Bpp) max. 110 godz. dyd. (cz.A + cz. Bm + cz. Bpp)

Techniki efektywnego przyswajania wiedzy (cz. A)
5 cotygodniowych spotkań x 2 godz. dyd. = 10 godz. dyd.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (cz. Bm)
25 cotygodniowych spotkań x 2 godz. dyd. = 50 godz. dyd.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych (cz. Bpp)
25 cotygodniowych spotkań x 2 godz. dyd. = 50 godz. dyd.

AKADEMII EFEKTYWNOŚCI LINGWISTYCZNEJ
zajęcia podnoszące umiejętności porozumiewania się w języku angielskim – łącznie 49 godz. dyd. zajęć

Konwersacje z Native Speakerem
pozalekcyjne zajęcia prowadzone w j. angielskim; 25 godz. dyd., po 1 – 2 godz. dyd. w tygodniu

Zajęcia warsztatowe prowadzone w zaaranżowanym środowisku j. angielskiego
pozalekcyjne zajęcia pozaszkolne; 24 godz. dyd. tj. 6 spotkań x 4 godz. dyd. (dni wolne)

AKADEMII ROZWIJANIA KOMPETENCJI
zajęcia adresowane wyłącznie do uczestników Akademii Kompetencji i Umiejętności, realizowane
w formie całodziennych wyjazdów edukacyjnych/wizyt studyjnych; 2 wyjazdy/uczestnika
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AKADEMII EKSPERYMENTU*)
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane metodą eksperymentu problemowego (MEP), w maks.
8–os. zespołach doświadczalnych; 30 spotkań x 2 godz. dyd. w tyg.

AKADEMII KREATYWNOŚCI PROJEKTOWEJ
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane w pracowni komputerowej metodą WebQuest (celowe
wykorzystanie Internetu), w maks. 8–os. zespołach projektowych; 15 spotkań x 2 godz. dyd. w tyg.

AKADEMII KREATYWNEGO WSPOMAGANIA**)
zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, których program będzie opracowany indywidualnie dla każdego
zakwalifikowanego do Akademii ucznia - maks. 60 spotkań x 1 godz. dyd. w tygodniu

Miejsce i data

*)

**)

Podpis Ucznia

Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego

zajęcia realizowane w PRACOWNIACH MIĘDZYSZKOLNYCH powstałych w ramach realizacji niniejszego
Projektu: MATEMATYCZNEJ – w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu, ul. Bukowina 19-21;
PRZYRODNICZEJ – w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiść, ul. 1000-lecia 3
Akademia adresowana wyłącznie do uczniów/uczennic posiadających orzeczenie lekarskie
o niepełnosprawności

Oświadczam, że:
1. dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą
i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń z prawdą niezgodnych,
2. zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie
i zgadzam się z ustalonymi w nich zasadami,
3. zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
4. jestem świadomy/a, iż złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje - zgodnie z zapisami
Regulaminu Rekrutacji - Komisja Rekrutacyjna w toku procesu rekrutacji do Projektu,
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
niezbędnych celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu pt. Akademia
Twórczego Ucznia,
6. wyrażam zgodę na dokumentowanie mojego uczestnictwa w Projekcie Akademia Twórczego
Ucznia w formie zdjęć, na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na podstronach Projektu
www.humanitas.edu.pl, www.orzesze.pl oraz archiwizowanie ich w dokumentacji Projektu.

Miejsce i data
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Załącznik nr 1c do Regulaminu Rekrutacji
NAUCZYCIELE

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Imię i Nazwisko
Nauczyciela:

PESEL:

W dniu, w którym składam niniejszą Kartę Zgłoszenia Udziału
w Projekcie jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole:
Oświadczam, iż w okresie ostatnich 3 lat przed rozpoczęciem Projektu tj. od
01.09.2013 do 31.08.2016 brałam/em udział w szkoleniach dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego*):

TAK

NIE

*zakreśl właściwe

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w Projekcie, w szkoleniu/szkoleniach:
Techniki Twórcze Pracy Nauczyciela w ramach Akademii Kompetencji i Umiejętności
Szkolenie trwa 16 godz. dyd. i odbywa się w moim czasie wolnym, poza godzinami pracy

Nauczanie Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych w ramach Akademii Eksperymentu
Szkolenie trwa 16 godz. dyd. i odbywa się w moim czasie wolnym, poza godzinami pracy

Miejsce i data

Podpis Kandydata na Uczestnika Projektu

Oświadczam, że:
1. dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą i zostałem/am
pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń z prawdą niezgodnych,
2. zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i zgadzam się
z ustalonymi w nich zasadami,
3. zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
4. jestem świadomy/a, iż złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje - zgodnie z zapisami
Regulaminu Rekrutacji - Komisja Rekrutacyjna w toku procesu rekrutacji do Projektu,
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych
celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu pt. Akademia Twórczego Ucznia,
6. wyrażam zgodę na dokumentowanie mojego uczestnictwa w Projekcie Akademia Twórczego Ucznia
w formie zdjęć, na publikację zdjęć z moim wizerunkiem na podstronach Projektu www.humanitas.edu.pl,
www.orzesze.pl oraz archiwizowanie ich w dokumentacji Projektu.

Miejsce i data

Id: CEC73971-43F0-474A-A1E7-F10864CE2E4E. Przyjęty

Podpis Kandydata na Uczestnika Projektu

Strona 13

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Celem głównym Projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału
edukacyjnego i edukacyjno - terapeutycznego 5 szkół (4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum)
zlokalizowanych na ternie miasta Orzesze, umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów
zewnętrznych w kolejnych latach kształcenia w ww. szkołach oraz wzrost efektywności
realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie
indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością
Termin realizacji Projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2018 r.; zajęcia realizowane w ramach dwóch
edycji, w okresach tożsamych z latami szkolnymi 2016/2017 i 2017/2018.
1.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Adres zamieszkania dziecka
PESEL
Nazwa Szkoły, do której
dziecko uczęszcza

w Projekcie: „Akademia Twórczego Ucznia”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
- 2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego, realizowanym przez Partnerstwo: Wyższa Szkoła Humanitas Miasto Orzesze.
2.

Wyrażam zgodę na dokumentowanie uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie Akademia
Twórczego Ucznia w formie zdjęć, na publikację zdjęć z jego wizerunkiem na podstronach
Projektu www.humanitas.edu.pl, www.orzesze.pl oraz archiwizowanie ich w dokumentacji
Projektu.

Miejsce i data
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji

Pieczęć Szkoły

ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZNIA
WYDANE NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Zaświadczam, że osoby wskazane w poniższym zestawieniu, w roku szkolnym 2016/2017 są
uczniami klas ......... kształcącymi się w naszej Szkole.
Lp

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

1
2
3
4
5
6

Itd.
Zaświadczenie wydaje się na prośbę Projektodawcy, na potrzeby związane z prowadzonym przez
niego procesem rekrutacji do Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia
Twórczego Ucznia”.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Miejsce i data
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji

Pieczęć Szkoły

ZAŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKU NAUCZYCIELA
WYDANE NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Zaświadczam, że osoby wskazane w poniższym zestawieniu są zatrudnione w naszej Placówce
na stanowisku nauczyciela.
Lp

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

1
2
3
4

Zaświadczenie wydaje się na prośbę Projektodawcy, na potrzeby związane z prowadzonym przez
niego procesem rekrutacji do Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia
Twórczego Ucznia”.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Miejsce i data

Id: CEC73971-43F0-474A-A1E7-F10864CE2E4E. Przyjęty

Pieczęć i Podpis Dyrektora Szkoły

Strona 16

Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji

Pieczęć Szkoły

INFORMACJA O ŚREDNIEJ OCEN
WYDANA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Informuję, że wskazani poniżej uczniowie/uczennice naszej Szkoły, uzyskali/uzyskały w ostatnim
zakończonym roku szkolnym tj. ............................ następujące średnie ocen:
Lp

Imię

Nazwisko

PESEL

średnia ocen

1
2
3
4
5
6

Itd.
Informację jw. przekazuje się na prośbę Projektodawcy, na potrzeby związane z prowadzonym przez
niego procesem rekrutacji do Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AD/15-003 pt. „Akademia
Twórczego Ucznia”.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Miejsce i data
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Ja niżej podpisany(a):
Imię:

Nazwisko:

Adres
zamieszkania:

PESEL:

1.

Deklaruję udział w Projekcie Akademia Twórczego Ucznia realizowanym przez Wyższą
Szkołę Humanitas w partnerstwie z Miastem Orzesze, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI –
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości Edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

2.

Oświadczam, że zgodnie z otrzymaną decyzją Komisji Rekrutacyjnej spełniam kryteria
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie.

3.

Oświadczam, że znane mi są zasady udziału w Projekcie zawarte w Regulaminie Rekrutacji
i Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, tym samym zobowiązuję się do systematycznego
udziału w formach wsparcia, do udziału w których zostałam/em zakwalifikowana/y.

4.

Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po
jego zakończeniu.

5.

Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.

6.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i data
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji

KARTA DANYCH UCZESTNIKA PROJEKTU
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Zakres danych uczestników projektów RPO WSL 2014 – 2020, zgodny z załącznikiem nr I do 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 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470)

Szanowny Uczestniku/Uczestniczko Projektu:
•
prosimy o wypełnienie danych DRUKOWANYMI LITERAMI,
•
prosimy o zaznaczenie krzyżykiem odpowiednich kwadratów,
•
rubryki zaznaczone kolorem szarym wypełnia Projektodawca.
Dziękujemy, Zespół Projektowy
/

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Imię

2. Nazwisko

3. PESEL

4. Kraj

5. Rodzaj uczestnika:
7. Płeć:

Nauczyciel(ka):

K

9. Wykształcenie:

M

Uczeń/Uczennica:

6. Szkoła:

8. Wiek Uczestnika w chwili przystąpienia do Projektu:

Podstawowe:

Gimnazjalne:

Średnie:

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Miejscowość

14. Ulica

15. Nr budynku

17. Kod pocztowy

Wyższe:

16. Nr lokalu

18. Obszar DEGURBA

19. Telefon kontaktowy

lat

1

20. Adres e-mail:

Jestem uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną ze względu na posiadany przeze mnie rodzaj niepełnosprawności

TAK

NIE

SZCZEGÓŁY I RODZAJ WSPARCIA
Data rozpoczęcia udziału w Projekcie

Data zakończenia udziału w Projekcie

Zakończenie udziału w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa:
Rodzaj przyznanego wsparcia:

Miejsce i data
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Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA
Ja niżej podpisany(a) ...................................................................................., w związku z przystąpieniem
do projektu pn. AKADEMIA TWÓRCZEGO UCZNIA oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL
2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
2) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 20142020;
3) Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
4) Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020”
podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt
2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.
zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi, w tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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 ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt - Wyższej
Szkole Humanitas w partnerstwie z Miastem Orzesze;
6) Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta;
7) Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
8) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Miejsce i data
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