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

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów 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);
• Uczestnik/Uczestniczka projektu – uczeń/uczennica Zespołu Edukacji Wspomagającej
posiadający/a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
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 10 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 2 w Zespole
Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, które są zainteresowane zajęciami dodatkowymi z chemii
i matematyki, tj. wymagające wsparcia w zakresie niwelowania posiadanych deficytów
związanych z naukami matematyczno-przyrodniczymi.
2. Rekrutacja uczniów/uczennic 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 formalne (ocena na zasadzie spełnia/nie spełnia):
-status ucznia Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
-posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Kryteria rekrutacji punktowane:
- uzyskana średnia ocen w ostatnim semestrze z matematyki i chemii:
• poniżej 2,0 - 6 pkt.,
• 2,1 - 2,5
- 5 pkt.,
• 2,6 - 2,9
- 4 pkt.,
• 3,0 - 3,5
- 3 pkt.,
• 3,6 - 4,0
- 2 pkt.,
• 4,1 i więcej - 1 pkt.
- opinia wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu zawodowego o uczniu (opis ucznia, jego
zachowań, określenie poziomu motywacji do udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków szkolnych, jego
sytuacja społeczna i materialna). Wyboru opiniodawcy dokonuje uczeń.
Ogólna ocena poziomu motywacji ucznia do rozwijania kompetencji w zakresie nauk
matematyczno-przyrodniczych.
• wysoka
- 3 pkt.,
• średnia
- 2 pkt.,
• niska
- 1 pkt.,
• brak
- 0 pkt.
Priorytetowo w procesie rekrutacji będą traktowani uczniowie/uczennice doświadczający
trudności edukacyjnych, o najniższych ocenach, ale i o podniesionym poziomie motywacji do
rozwijania kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Maksymalnie w procesie rekrutacji uczeń/uczennica może otrzymać 9 punktów.
5. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 19.11.2019 r. do 16.12.2019 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 w sekretariacie szkoły zgłoszeń do udziału w projekcie t.j.:
✓ uzupełniony Wniosek rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie (załącznik nr 1)
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✓ opinia wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu zawodowego o uczniu (załącznik
nr 2)
✓ kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z zamieszczoną adnotacją
„za zgodność z oryginałem” oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub
dyrektora szkoły.
Ostatnim etapem rekrutacji jest wypełnienie przez ucznia ankiety dotyczącej nauki
chemii/matematyki wskazującej deficyty w obszarze kompetencji kluczowych danego
ucznia (Szkolny System Indywidualnej Diagnozy i Wsparcia).
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.
Uczniowie spełniający kryteria rekrutacji wpisywani będą na listę Uczestników według
liczby uzyskanych punktów, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów według
kolejności zgłoszeń
• informowanie przez Dyrektora szkoły (osobiście lub telefonicznie) uczniów oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych 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.
7. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości
szans i niedyskryminacji.

§3
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej do projektu jest zobligowany
do złożenia i podpisania:
✓ deklaracji udziału w projekcie (prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań
wynikających z Deklaracji ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka) (załącznik nr 3)
✓ oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika projektu dot. zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)
✓ formularza Dane Uczestnika projektu (załącznik nr 5).
Odmowa podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka powyższych dokumentów jest
równoznaczna z nieprzystąpieniem dziecka do udziału w projekcie.
2. Uczestnicy projektu otrzymają informacje o terminach rozpoczęcia działań objętych
projektem.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania
projektu, do których zostanie zakwalifikowany.
4. Dopuszcza się nieobecność na 20% zajęć przewidzianych dla Uczestnika jednak nieobecność
musi zostać usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, wypadek losowy, inny powód wymaga
zgody Koordynatora projektu oraz nauczyciela). W przypadku przekroczenia dopuszczalnej
liczby nieobecności przez Uczestnika projektu, jest on skreślany z listy danych zajęć.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny ma obowiązek złożenia
Dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację (załącznik nr 6).
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§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 będą oceniać poziom nabycia kompetencji kluczowych z matematyki i chemii
przez Uczestników projektu.
2. Personel zarządzający projektu będzie przeprowadzał wizyty monitoringowe na
poszczególnych zajęciach.
3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych (ocena jakości zajęć),
udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów uczestnictwa w projekcie oraz oceny
podjętych w projekcie działań.
4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
i bezterminowe rozpowszechnianie wizerunku dziecka będącego Uczestnikiem projektu.
Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć
prowadzonych w ramach projektu na stronach internetowych związanych z realizowanym
projektem.
§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.
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Załącznik nr 1

Wniosek rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie
„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”
Deklaruję chęć udziału mojego dziecka 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:
Osoba niżej wymieniona jest uczniem
Zespołu Edukacji Wspomagającej
w Świętochłowicach
(proszę zaznaczyć właściwe)
Osoba niżej wymieniona posiada
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
(proszę zaznaczyć właściwe)

I.

o
o

TAK
NIE

o
o

TAK (proszę załączyć kserokopię)
NIE

Dane ucznia ubiegającego się o udział w projekcie
Imię
Nazwisko

Dane osobowe

Data urodzenia
Płeć
PESEL
Miejscowość
Kod pocztowy

Adres zamieszkania

Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Obszar

o
o

Miejski
Wiejski

Województwo
Telefon kontaktowy
*rodzica/opiekuna prawnego

Dane kontaktowe

Adres e-mail
*rodzica/opiekuna prawnego
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II Uzyskana średnia ocen w ostatnim semestrze z matematyki i chemii (proszę zaznaczyć właściwy
przedział)
•
•
•
•
•
•

poniżej 2,0
2,1 - 2,5
2,6 - 2,9
3,0 - 3,5
3,6 - 4,0
4,1 i więcej

Oświadczenie
1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.
2. Oświadczam, że znane są mi zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów
w projekcie „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”.
3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że wsparcie dla mojego dziecka
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 mojego dziecka do udziału w projekcie.
5. Oświadczam, że – w razie zakwalifikowania się do udziału w projekcie – moje dziecko
będzie systematycznie uczestniczyć w formach wsparcia, na które zostanie skierowane.
6. Oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na prawo otrzymywania wsparcia
w ramach projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach
Koordynatora projektu.
7. Oświadczam, iż moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie.
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
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)

…………………………………………………….….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………..
(czytelny podpis ucznia)
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Załącznik nr 2

OPINIA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU ZAWODOWEGO O UCZNIU
„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy……………………………………………………………………………………………….

Opis ucznia, jego zachowanie,
zaangażowanie
w wypełnianiu obowiązków
szkolnych ,sytuacja społeczna
i materialna

Opis poziomu motywacji do udziału
w zajęciach dodatkowych
z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych

Ogólna ocena poziomu motywacji
ucznia do rozwijania kompetencji
w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych (proszę zaznaczyć
właściwe)

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

•
•
•
•

wysoka
średnia
niska
brak

…………………………………….……………………………….
(czytelny podpis Wychowawcy/Nauczyciela przedmiotu)
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Załącznik nr 3

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………..........
deklaruję udział mojego dziecka (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………..
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. Moje dziecko spełnia kryteria do udziału w projekcie;
3. 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;
4. Zostałem(am) poinformowany(a), że udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny;
5. Zapoznałem(am) się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub usunięcia
z projektu określonymi w Regulaminie;
6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz
innych badaniach dotyczących realizowanego projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu
jego realizacji;
7. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszelkich zmianach
dotyczących danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji
i realizacji projektu oraz wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział
w projekcie;
8. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka 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;
9. 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 rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika projektu)

……………………………………….
(czytelny podpis ucznia)
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
W związku z przystąpieniem mojego dziecka do projektu pn. „Udany start w dorosłe życie - wsparcie
dla uczniów ZEW w Świętochłowicach” przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem 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. Dane osobowe mojego dziecka 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 danych osobowych mojego dziecka 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.
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5. Dane osobowe mojego dziecka 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. Dane osobowe mojego dziecka 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. Dane osobowe mojego dziecka 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 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. Dane osobowe mojego dziecka 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 rodzica/opiekuna prawnego 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
Lp. Nazwa

Dane
uczestnika

Dane
kontaktowe
uczestnika

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Kraj

5

Rodzaj uczestnika

6

Nazwa Instytucji

7

Płeć

8

Data urodzenia

9

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

10

Wykształcenie

11

Kraj

12

Województwo

13

Powiat

14

Gmina

15

Miejscowość

16

Ulica

17

Nr budynku

18

Nr lokalu

19

Kod pocztowy

20

Telefon kontaktowy

o

indywidualny
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Status
uczestnika
projektu
w chwili
przystąpienia

21

Adres e-mail

22

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

23

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

o
o
o

24

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

o
o

25

Osoba z niepełnosprawnościami

o
o
o

26

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

o
o
o

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

Tak
Nie
Odmowa podania
informacji
Tak
Nie
Tak
Nie
Odmowa podania
informacji
Tak
Nie
Odmowa podania
informacji

……………………………………..………

……………………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika projektu)

(czytelny podpis Uczestnika projektu)

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
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 rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika projektu)
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Załącznik nr 6

REZYGNACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

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

oświadczam, że rezygnuję z udziału mojego dziecka (imię i nazwisko)……………………………………………………
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 rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika projektu)

……………………………………………..
(czytelny podpis Uczestnika projektu)
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