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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie  

„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.   

2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 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; 

3. Beneficjent projektu: Świętochłowice - miasto na prawach powiatu, ul. Katowicka 54,  
41-600 Świętochłowice; 
Realizatorzy projektu: Zespół Edukacji Wspomagającej ul. Wojska Polskiego 75, 41-600 
Świętochłowice; Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach ul. Bytomska 8, 41-600 
Świętochłowice; 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu Edukacji Wspomagającej ul. Wojska Polskiego 75, 
41-600 Świętochłowice; 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2021 r. 
6. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 

• Beneficjent – Świętochłowice – miasto na prawach powiatu; 

• Realizatorzy – Zespół Edukacji Wspomagającej ul. Wojska Polskiego 75, 41-600 
Świętochłowice; Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach ul. Bytomska 8, 41-600 
Świętochłowice; 

• Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 
Katowice; 

• Projekt – projekt „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w 
Świętochłowicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia 
ogólnego – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020); 

• Kandydat/ka – osoba (nauczyciel/ka) ubiegająca się o udział w projekcie, do momentu 
złożenia deklaracji udziału w projekcie. Kandydatami na Uczestników projektu mogą być 
wyłącznie osoby należące do grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie; 

• Uczestniczka/Uczestnik projektu – osoba (nauczyciel/ka), która została zakwalifikowana  
do udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia projektowego. 

7. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 2 
w Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach poprzez realizację kompleksowego 
programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów Szkoły w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

8. Udział  we  wszystkich  formach  doskonalenia realizowanych w ramach projektu  
jest dobrowolny i bezpłatny. 
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§ 2 
Procedura rekrutacji 

 
1. Projekt skierowany jest do 2 nauczycieli pracujących w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia 

Nr 2 w Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach, którzy mają luki kompetencyjne 
w porównaniu z potrzebami dzieci w zakresie prowadzenia procesu nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu oraz umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie. 

2. Rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie odbywa się na terenie Zespołu Edukacji 
Wspomagającej w Świętochłowicach. 

3. Komisja Rekrutacyjna składa się z Dyrektora Zespołu Edukacji Wspomagającej  
w Świętochłowicach oraz Koordynatora projektu. 

4. Kryteria rekrutacji nauczycieli: 
a) Formalne: 

• Wykształcenie kierunkowe:  

o kwalifikacje do nauczania chemii              –1 pkt  
o kwalifikacje do nauczania matematyki     –1 pkt  
o kwalifikacje z oligofrenopedagogiki          –1 pkt  

• Aspekty formalne (uprawnienia pedagogiczne, spełnienie wymogów obowiązujących na 

danym kierunku kształcenia/szkolenia)         – 1 pkt  

b) Merytoryczne:  

• Chęć udziału w projekcie 

• Chęć dalszego rozwoju i kształcenia         – 2 pkt 

       Maksymalnie w procesie rekrutacji Kandydat/ka może zdobyć 6 punktów. 
5. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od 18.09.2019 r. do 25.09.2019 r. W przypadku 

pozostania wolnych miejsc proces rekrutacji będzie prowadzony w sposób ciągły do momentu 
zebrania wymaganej grupy uczestników. 

6. Proces rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

• działania informacyjno–promocyjne - informacje o projekcie będą przekazane za pomocą: 
szkolnej strony internetowej http://zewswietochlowice.superszkolna.pl/ , gablot, zajęć  
z wychowawcą, spotkań z rodzicami. Informacja o projekcie zamieszczona zostanie także 
na stronie Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach www.mzo.swietochlowice.pl 

• składanie przez nauczycieli/ki w sekretariacie szkoły zgłoszeń do udziału w projekcie t.j.: 
✓ uzupełniony Wniosek rekrutacyjny nauczyciela do udziału w projekcie (załącznik 

nr 1) 
✓ zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 2) 
Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania w sekretariacie szkoły, na szkolnej stronie 
internetowej oraz w Biurze projektu. 

• wyłonienie Uczestników projektu przez Komisję Rekrutacyjną. O zakwalifikowaniu 
Uczestnika do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o niniejszy regulamin. 
Nauczyciele spełniający kryteria rekrutacji wpisywani będą na listę Uczestników według 
liczby uzyskanych punktów, a w przypadku osób, które otrzymały tą samą liczbę punktów 
według kolejności zgłoszeń. 

• informowanie przez Dyrektora szkoły (osobiście lub telefonicznie) nauczycieli  
o zakwalifikowaniu do projektu  

• stworzenie  listy rezerwowej gdy zainteresowanie przewyższy liczbę miejsc w projekcie.  
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, udział weźmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej. 

http://zewswietochlowice.superszkolna.pl/
http://www.mzo.swietochlowice.pl/
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§ 3 

Zasady uczestnictwa w projekcie 
 

1. Nauczyciel zakwalifikowany do projektu jest zobligowany do złożenia i podpisania: 
✓ deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 3) 
✓ oświadczenia Uczestnika projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 4) 
✓ formularza dane Uczestnika projektu (załącznik nr 5) 
✓ zgody na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych (załącznik nr 6) 
✓ oświadczenie o nieprzekroczeniu 276 h w miesiącu (załącznik nr 7) 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia,  
na które został zakwalifikowany w czasie trwania projektu 

3. Dopuszcza się nieobecność na 20% zajęć przewidzianych dla Uczestnika jednak nieobecność 
musi zostać usprawiedliwiona. Usprawiedliwiane będą nieobecności spowodowane 
zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
liczby nieobecności przez Uczestnika projektu, jest on skreślany z listy.  

4. W przypadku rezygnacji  z udziału w projekcie nauczyciel ma obowiązek złożenia Dyrektorowi 
szkoły pisemną rezygnację (załącznik nr 8). 

 
§ 4 

Zakres działań w projekcie 
 

1. Stworzenie pracowni chemicznej i matematycznej. 

2. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

3. Udział uczniów w chemicznych i matematycznych kółkach zainteresowań opartych  

na metodzie eksperymentu. 

§ 5 
Monitoring i ewaluacja projektu 

 
1. Nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych (ocena jakości zajęć), 

udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów uczestnictwa w projekcie oraz oceny 
podjętych w projekcie działań. 

2. Personel zarządzający projektu będzie przeprowadzał wizyty monitoringowe  
na poszczególnych zajęciach. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez czas trwania projektu.   
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Regulamin będzie dostępny na stronach internetowych 

www.zewswietochlowice.superszkolna.pl www.mzo.swietochlowice.pl oraz w siedzibie 
Zespołu Edukacji Wspomagającej i Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach. 

 
 
 
 
 

http://www.zewswietochlowice.superszkolna.pl/
http://www.mzo.swietochlowice.pl/
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Załącznik nr 1 
Wniosek rekrutacyjny nauczyciela do udziału w projekcie 

„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
 

 

Deklaruję chęć udziału w projekcie pn. „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW  
w Świętochłowicach”  
 
 
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższych informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia 
rekrutacji:   
 

Jestem nauczycielem/ką zatrudnionym/ą  
w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia  
Nr 2 w Zespole Edukacji Wspomagającej  
w Świętochłowicach 

 
o Tak 
o Nie 

 
Posiadam następujące wykształcenie 
kierunkowe (proszę zaznaczyć właściwe) 

o kwalifikacje do nauczania chemii               
o kwalifikacje do nauczania matematyki      
o kwalifikacje z oligofrenopedagogiki           

 

Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz 
spełniam wymogi obowiązujące na 
wybranym kierunku kształcenia/szkolenia 

o Tak 
o Nie 

Deklaruję chęć udziału w projekcie  

oraz dalszego rozwoju i kształcenia          
o Tak 
o Nie 

     Proszę o zaznaczenie X 

I. Dane ubiegającego się o udział w projekcie 
 

 
 
 
 
 
Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Płeć  

PESEL  

 
 
 
 
Adres zamieszkania 

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Obszar o Miejski   
o Wiejski 

Województwo  



Projekt  „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) 

 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania  

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

5 

 

 
 
Dane kontaktowe 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
II. Wybór form wsparcia:  

 
             Studia podyplomowe lub pokrewne: 

o Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną 

o Trener zdolności poznawczych 

 
 
 

Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. 
2. Oświadczam, że znane są mi zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie 

„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że wsparcie otrzymywane w ramach projektu 

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

4. Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 

5. Oświadczam, że – w razie zakwalifikowania się do udziału w projekcie – będę systematycznie 
uczestniczył(a) w formach wsparcia, na które zostanę skierowany(a). 

6. Oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na moje prawo otrzymywania wsparcia  
w ramach projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach  
pracowników Biura projektu. 

7. Oświadczam, iż nie mam przeciwskazań zdrowotnych do mojego udziału w projekcie. 
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych. 

 
 
 
 

                   ………………………………………….    …………………………………………….  
               (miejscowość i data)                             (podpis) 
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Załącznik nr 2 

 
        …………………………………………        
                 (miejscowość i data) 

     
 
......................................................   
                (pieczęć placówki)    

 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  
 

Zaświadcza się, że Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
urodzony(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zamieszkały(a)……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
PEESEL: ……………………………………… legitymujący(a) się dowodem osobistym o numerze i serii ………… 
 
................................... wydanym przez ……………………………………………dnia ………………………………………… 
 
jest zatrudniony(a) w ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
na stanowisku ……………………………………………………………………………..…. na czas określony/nieokreślony  
 
od dnia ………….………… do dnia ……………………... 
 
 
 
 

…………………………………………. 
    (pieczęć i podpis pracodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt  „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) 

 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania  

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

7 

 

 
 
Załącznik nr 3 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja, niżej podpisany(a) deklaruję udział w projekcie „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla 
uczniów ZEW w Świętochłowicach” realizowanym w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oświadczam, że: 

1. W pełni akceptuję zapisy Regulaminu; 
2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie; 
3. Z udzielonego mi wsparcia zobowiązuję się korzystać sumiennie i w sposób pozwalający  

na jak najlepsze osiągnięcie zaplanowanych celów projektu; 
4. Zostałem(am) poinformowany(a), że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach 
Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020; 

5. Zostałem(am) poinformowany(a), że udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny; 
6. Zapoznałem(am) się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia  

z projektu określonymi w Regulaminie; 
7. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 

badaniach dotyczących realizowanego projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego 
realizacji; 

8. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszelkich zmianach 
dotyczących moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji  
i realizacji projektu oraz wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział  
w projekcie; 

9. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe rozpowszechnianie mojego 
wizerunku    w    związku   z    realizacją   projektu,    rozpowszechnianie   to   może   przybrać 
w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach projektu na stronach 
internetowych związanych z realizowanym projektem; 

10. Świadomy(a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, 
że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 
                   ………………………………………….    ……………………………………………………. 
                              (miejscowość i data)          (czytelny podpis Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW 
w Świętochłowicach” przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. 

Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor 

ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji 

• badań i analiz. 

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 i 126 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 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 – dalej: 

Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl


Projekt  „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”  
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) 

 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania  

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

9 

 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - 

-Świętochłowice–miasto na prawach powiatu/Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach  

ul. Bytomska 8, 41-600 Świętochłowice, ZEW ul. Wojska Polskiego 75, 41-600 Świętochłowice. 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 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, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, 

dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 

przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań 

administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 

ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 

moich danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. 

 

      …………………………………………….                                                        ……………………………………..………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis Uczestnika projektu)** 

 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 5 
 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane 
uczestnika 

Lp. Nazwa  
1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Kraj  

5 Rodzaj uczestnika 
 

o indywidualny 
o pracownik lub 

przedstawiciel instytucji 
6 Nazwa Instytucji  

7 Płeć  

8 Data urodzenia  

9 Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

10 Wykształcenie  

 
 
 
 
 
 

Dane 
kontaktowe 
uczestnika 

11 Kraj  

12 Województwo  

13 Powiat  

14 Gmina  

15 Miejscowość  

16 Ulica  

17 Nr budynku  

18 Nr lokalu  

19 Kod pocztowy  
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20 Telefon kontaktowy  

21 Adres e-mail  

 
Status 

uczestnika 
projektu  
w chwili 

przystąpienia 

22 Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

23 Wykonywany zawód  
 

 

24 Zatrudnienie  

25 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

o Tak 
o Nie          
o Odmowa podania 

informacji 

26 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

o Tak  
o Nie 

27 Osoba z niepełnosprawnościami o Tak 
o Nie          
o Odmowa podania 

informacji 

28 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej o Tak 
o Nie          
o Odmowa podania 

informacji 

 
 
 
         …………………………………………….                                                        ……………………………………..………………….. 
                (miejscowość i data)                                                                    (czytelny podpis Uczestnika projektu) 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Koordynatora projektu o wszelkich 
zmianach ww. danych. 
 
 
 
 
 
         …………………………………………….                                                        ……………………………………..………………….. 
                (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 6 

 
…………………………………………  
        (miejscowość i data) 

……………………………………………………. 
                         (imię i nazwisko) 

 
…………………………………………………… 
                       (stanowisko) 

 

……………………………………………………. 
                 (nazwa przedszkola) 
 

 
 
 

Zgoda na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 
 

 
Wyrażam zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych zgodnie  
z art. 35 i art. 35a Ustawy Karta Nauczyciela.  

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
(podpis bezpośredniego przełożonego) 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
  (czytelny podpis Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 7 

 
…………………………………………  
            (miejscowość i data) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                           (imię i nazwisko) 
 

niniejszym oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów pozwala na należyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia i nie spowoduje przekroczenia limitu 276 h  w miesiącu.  
 
 
 
 

                                                                                          ……………………………………………………. 
                                                                                                                                                       (czytelny podpis Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 8 

 
 

REZYGNACJA UCZESTNICTWA 
 
 

Ja, niżej podpisany/(a) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                         (imię i nazwisko) 

 
oświadczam, że rezygnuję z udziału w projekcie pn. „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów 
ZEW w Świętochłowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z powodu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
         …………………………………………….                                                        ………………………………………..………………….. 
                  (miejscowość i data)                                                                                   (czytelny podpis Uczestnika projektu) 

 

 


