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Zał.1a 

Regulamin rekrutacji nauczycieli i uczestnictwa  

w projekcie 
„Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół 

podstawowych z terenu Miasta Leżajsk” realizowanym w ramach Poddziałania 9.2. Poprawa 

jakości kształcenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki udziału, zasady i podstawowe 

kryteria rekrutacji Uczestników Projektu - uczniów „Kształcenie na 5. Kompleksowy 

program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta 

Leżajsk” realizowanego przez Gminę Miasto Leżajsk w szkołach: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku 

2. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. 

4. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z w/w szkół. 

5. Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci oraz zasad 

niedyskryminacji. 

6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest 

dobrowolny i bezpłatny. 

7. Pierwszy nabór uczestników projektu rozpocznie się 3 września 2018 r. i trwać będzie 

do 14 września 2018 r. Natomiast drugi raz rekrutacja na zajęcia będzie się odbywać  

od 2 września 2019 r. do 13 września 2019 r. 

8. Informacje o zasadach i czasie rekrutacji ogłoszone zostaną podczas spotkań 

informacyjnych zorganizowanych w szkole, na stronie internetowej szkół oraz 

umieszczone na plakatach  na tablicy informacyjnej. Zostaną też rozdane ulotki.  

9. W razie pytań proszę się kontaktować ze szkolnym koordynatorem. Kontakt do 

szkolnego koordynatora poprzez sekretariat szkolny. 

 

§ 2. Uczestnicy projektu 

 

1. Uczestnikami projektu są nauczyciele ze szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 

3 w Leżajsku  

2. Udział w projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności Uczestników, którzy z 

własnej inicjatywy są zainteresowani podniesieniem kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych; 

3. W projekcie przewiduje się udział 110 nauczycieli, w tym 87 kobiet i 23 mężczyzn, 

którzy w poprzez udział w szkleniach doskonalących, kursach kwalifikacyjnych  

i studiach podyplomowych proponowanych w ramach projektu przyczynią się do 

poprawy jakości kształcenia ogólnego w ww. szkołach  
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§ 3. Organizacja zajęć dla nauczycieli 
 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 

1/ SZKOLENIA DOSKONALĄCE: 

- „Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie”. Program obejmuje 16 

godz. zajęć z wykorzystania multimedialnych materiałów do tworzenia lekcji na TI; 

- „Narzędzia TIK w pracowniach przedmiotowych”. Program 16 godz. obejmuje 

przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, 

matematyczno-fizycznych i edukacji wczesnoszkolnej; 

- "EKSPERYMENTatorium" - cykl 9 szkoleń i warsztatów przygotowujących nauczycieli 

do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu wg. formuły 3Z (zobacz-zbuduj-zademonstruj); 

2/ KURSY: 

- „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Program 24 godz. 

obejmujący eksperyment i zajęcia doświadczalne w oparciu o Minilaby i projekty edukacyjne; 

- „Robotyka w nauczaniu TIK”. Program 12 godz. przygotowujący nauczycieli do 

prowadzenia zajęć z robotyki, w tym algorytmy do programowania, aplikacje mobilne  

i internetowe, gry i programy edukacyjne; 

3/ STUDIA PODYPLOMOWE: 

- Oligofrenopedagogika - 3 semestry (448 g., w tym 120 g. praktyki) przygotowujące 

nauczycieli do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie;  

- Surdopedagogika - 3 semestry (355 g.) przygotowujące nauczycieli do pracy z uczniami 

niesłyszącymi i słabo słyszącymi;  

- Tyflopedagogika - 3 semestry (200 g.) przygotowujące nauczycieli do pracy z uczniami 

niedowidzącymi; 

- Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży – 3 sem. (380g.) przygotowujące 

nauczycieli do prowadzenia socjoterapii; 

- Edukacja  i rehabilitacja osób z autyzmem - 3 sem. (420 g.) przygotowujące nauczycieli  

do wsparcia edukacyjnego dzieci z autyzmem 

- Logopedia - 3 sem. (250 g.) przygotowujące nauczycieli  do prowadzenia terapii 

logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z 

niepełnosprawnościami. 

Ww. kursy, szkolenia i studia realizowane są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Wsparcie wynika z potrzeb nauczycieli w zakresie szkoleń, kursów i studiów 

podyplomowych, które były analizowane na potrzeby Diagnoz szkół, opracowanych przez 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Będzie realizowane w poniższym zakresie: 

Rodzaj Liczba uczest. Obejmuje 

godz. 

Okres 

realizacji 

Dla szkoły 

Tablica interaktywna środkiem 

wspomagającym nauczanie 

100  os. w tym: 

SP 1 – 15 

SP 2 – 62 

SP 3 – 23 

5 gr. x 20 os. 

16 godz. X-XI 

2018 

SP1, SP2,SP3 

Narzędzia TIK w pracowniach 

przedmiotowych 
- oddzielne grupy dla nauczycieli przedmiotów 

przyrodniczych, matematyczno-fizycznych  

i edukacji wczesnoszkolnej  

60  os. w tym: 

SP 1 – 10 

SP 2 – 40 

SP 3 – 10 

3 gr. x 20 os. 

16 godz. XI-XII 

2018 

SP1, SP2,SP3 

EKSPERYMENTatorium 

10  os. w tym: 

SP 1 – 2 

SP 2 – 6 

SP 3 – 2 

1 gr. x 10 os. 

cykl 9 

szkoleń 

po 4 godz. 

X 2018 - 

III 2019 

SP1, SP2,SP3 

Metody eksperymentu w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych 

10  os. w tym: 

SP 1 – 2 

SP 2 – 6 

SP 3 – 2 

1 gr. x 10 os. 

24 godz. X-XI 

2018 

SP1, SP2,SP3 

Robotyka w nauczaniu TIK 

- oddzielne grupy dla nauczycieli kl. I-III  

i nauczycieli kl. IV-VIII 

30  os. w tym: 

18 os.- kl. I-III 

 12 os. kl. IV-VIII 

5 gr. x 6 os. 

12 godz. III-VI 

2019 

SP1, SP2,SP3 

Oligofrenopedagogika  

6 os. w tym: 

SP 1 – 1  

SP 2 – 3 

SP 3 – 2 

min.400 g. 

w tym 90 g. 

praktyki 

X 2018 

XII 2019 

SP1, SP2,SP3 

Surdopedagogika 
1 os.  
SP 3 – 1 

min.300 g. 

 

X 2018 

XII 2019 

SP3 

Tyflopedagogika 
1 os.  
SP 2 – 1 

min.150 g. 

 

X 2018 

XII 2019 

SP2 

Socjoterapia i profilaktyka społeczna 

dzieci  i młodzieży 

2 os.  
SP 2 – 1  

SP 3 – 1 

min.300 g. 

 

X 2018 

XII 2019 

SP2,SP3 

Edukacja  i rehabilitacja osób z 

autyzmem 

1 os.  
SP 1 – 1 

min.370 g. 

 

X 2018 

XII 2019 

SP1 

Logopedia 
1 os.  
SP 2 – 1 

min.250 g. 

 

X 2018 

XII 2019 

SP2 
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§ 4. Warunki udziału 

 

1. Kryterium formalnym udziału nauczycieli w projekcie jest zatrudnienie w Szkołach 

Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Leżajsku oraz: 

a) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci uczestnictwa w szkoleniach/kursach/studiach  

w ramach projektu; 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata właściwych 

dokumentów dostępnych w Biurze projektu sekretariatach szkół i na stronach internetowych 

szkół:  

a) formularze rekrutacyjne (zał. nr 2) 

b) deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 3) 

c) oświadczenie uczestnika projektu (zał. nr 4). 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem nauczyciela.  

 

§ 5. Zasady rekrutacji 

 

1. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie Formularzy 

rekrutacyjnych, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń; 

2. Zespół Rekrutacyjny weryfikuje dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod kątem 

spełniania kryterium formalnego; 

3. Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równych szans, także w zakresie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

4. W procesie rekrutacji uczestników ocena zostanie dokonana na podstawie ww. kryterium 

formalnego. W przypadku zainteresowania dana formą wsparcia większej liczby osób niż 

przewidziana we wniosku, o zakwalifikowaniu nauczycieli na dane szkolenie/kurs/studia 

podyplomowe zadecydują dyrektorzy szkół, w których są zatrudnieni (dokonają oceny 

przydatności nabytych w ramach projektu kompetencji i kwalifikacji przez nauczyciela w 

kontekście awansu zawodowego, obecnego wymiaru zatrudnienia, korzyści dla uczniów itp.); 

5. Prace Zespołu Rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem (wzór – załącznik nr 6)  

i kończą się sporządzeniem oraz podpisaniem listy uczestników, a także listy uczestników 

rezerwowych; 

6. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana osobiście zakwalifikowanym 

uczestnikom; 

 

7. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – jego miejsce zajmie pierwsza w 

kolejności osoba z listy rezerwowej (jeżeli jest utworzona).   

 

8. Zgodnie z Regulaminem projektu Uczestnik może brać udział w kilku wybranych przez 

siebie szkoleniach doskonalących i kursach kwalifikacyjnych, natomiast tylko w jednych 

studiach podyplomowych.  
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§ 6. Obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik ma obowiązek do: 

a. aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu, 

b. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem szklenia/kursu/studiów podyplomowych; 

c. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić jego udział w 

projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach; 

d. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w deklaracji 

uczestnictwa w projekcie; 

e. zapoznania się i przestrzegania treści niniejszego Regulaminu, 

f. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji 

projektu. 

2. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych; 

 

3. Uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie ma prawo zrezygnować z 

udziału w projekcie w przypadkach uzasadnionych, potwierdzając ten fakt oświadczeniem 

złożonym na piśmie w biurze projektu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o 

powodach rezygnacji. 

4. Uczestnik ma obowiązek wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

projektu, przestrzegania regulaminu rekrutacji, systematycznego uczestniczenia w 

zajęciach, udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie 

instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie, w szczególności w zakresie zmian terminów przeprowadzenia poszczególnych 

faz rekrutacji.  

 

2. Organizator powiadomi Uczestników/czki o wszelkich zmianach dotyczących zasad  

i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej bądź elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na 

stronie internetowej projektu. 

 

3. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r. 

 

 

Załączniki do Regulaminu projektu : 

 Regulamin rekrutacji – Załącznik 1. 

 Formularz rekrutacyjny nauczyciela – Załącznik 2 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik 3 

 Oświadczania o ochronie danych osobowych – Załącznik 4 

 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i listy osób zakwalifikowanych na 

poszczególne zajęcia – Załącznik 5 

 Listy rezerwowe – Załącznik 6 

 



 

6 
 

Zał. 2 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA 

Deklaruję udział w projekcie „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, 

nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk” realizowanym w ramach Poddziałania 9.2. 

Poprawa jakości kształcenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 

Tytuł projektu  Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół 
podstawowych z terenu Miasta Leżajsk 

Numer projektu  RPPK.09.02.00-18-0071/17 

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie  9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Program Operacyjny  Regionalny Program Operacyjny Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Realizujący projekt  Gmina Miasto Leżajsk 

Nazwa Partnera realizującego Projekt  - 

Termin realizacji projektu 1.08.2018 – 30.06.2020r. 

 

Dane uczestnika projektu  pn. Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, 
nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk 

Lp. Nazwa DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. PESEL __   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    

4.  
Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu 

 

5. Wykształcenie wyższe, w tym:    magisterskie          licencjat 

6. 
Adres (ulica, numer budynku, numer 
lokalu) 

Ulica   

Nr lokalu   

Nr budynku   

Miejscowość  

7. Powiat  

8.  Gmina   

9. 
Miejscowość,  
kod pocztowy 

___   ___  - ___   ___   ___       ………………………………………. 

10. Telefon kontaktowy   

11. Adres  e-mail  

12. Rodzaj uczestnika  indywidualny               pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu 

13. 
Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia  
do projektu 

 osoba bezrobotna zarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy  

 długotrwale bezrobotna 
 inne  

 osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy  

 długotrwale bezrobotna 
 inne 

 bierna zawodowo 

 osoba nieuczestnicząca w 
kształceniu lub szkoleniu  
 osoba ucząca się  
 inne  
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 osoba pracująca  
  

 osoba prowadząca działalność  
na własny rachunek  
 osoba pracująca w administracji 
rządowej 
 osoba pracująca w administracji 
samorządowej 
 osoba pracująca w organizacji 
pozarządowej 
 osoba pracująca w mikro-, małym- 
średnim przedsiębiorstwie 
 w dużym przedsiębiorstwie  
 inne 

14. 
 Status osoby w chwili przystąpienia 
do projektu  

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

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 Osoba z niepełnosprawnościami 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących:  
 w tym: w gospodarstwie   domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu  

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej  
i dzieci pozostających na utrzymaniu  

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecz. (innej niż wymienione 
powyżej) 

15. Zatrudniona/y w 
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku 
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku 
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku 

16. Nauczane klasy 
  I - III 
 IV-VIII         

Przedmiot 
nauczania 

 

17. Proszę zaznaczyć wybrane szkolenie/ kurs/studia podyplomowe 
1  Wstaw „X” 

Szkolenia doskonalące: 

Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie  

Narzędzia TIK w pracowniach przedmiotowych  

EKSPERYMENTatorium  

Kursy kwalifikacyjne: 
Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych  

Robotyka w nauczaniu TIK  

Studia podyplomowe: 

Oligofrenopedagogika   

Surdopedagogika  

Tyflopedagogika  

Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży   

Edukacja  i rehabilitacja osób z autyzmem  

Logopedia  

 

 
                                                                                                                                ………………………………………..…………. 
Leżajsk, 03.09.2018r.                                                                                                        /Podpis  Nauczyciela/ 

                                                           

      
1  Uwaga! Zgodnie z Regulaminem projektu osoba może wziąć udział  w kilku szkoleniach i kursach, ale tylko w jednych 

studiach podyplomowych. 
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OŚWIADCZENIE: 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego  

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam że: 

 dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, 
 zapoznałam/em się z REGULAMINEM Projektu oraz akceptuję jego warunki, 
 zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam warunki 

kwalifikowalności Uczestników/czek projektu tj. nauczycielem  szkół objętych wsparciem w ramach projektu, 
 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne  

z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,  
 wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych zawartych  

w Formularzu rekrutacyjnym do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu 
 i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków 
sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,  

 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego; 

 zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu  
w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie, 

 zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu, 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2  

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), 
wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WP na lata 2014 -2020, 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie, używanie  i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku/głosu/wypowiedzi UP na potrzeby projektu, co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub 
nagrania wykonane podczas kursów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej  lub  materiałach 
promocyjnych. 

 
 
 
                                                                                                                                ………………………………………..…………. 
Leżajsk, 03.09.2018r.                                                                                                        /Podpis  Nauczyciela/ 
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Zał. 3 

DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………..…… 

Numer ewidencyjny PESEL  l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………….......................................................................... 

        Ja niżej podpisana(y)  deklaruję przystąpienie z własnej inicjatywy do udziału w Projekcie                               

„Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych  

z terenu Miasta Leżajsk””, który realizowany jest przez Gminę Miasto Leżajsk w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałam(em)  się z Regulaminem Projektu i zobowiązują się do jego przestrzegania; 

2) spełniam kryteria kwalifikowalności i wymogi formalne, uprawniające mnie do udziału w 

przedmiotowym Projekcie, określone w Regulaminie Projektu; 

3) zostałam(em) poinformowana(y), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                       

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4) jestem świadoma(y), że nieobecność na zajęciach projektowych w wymiarze większym niż 

dopuszczalna dla danego rodzaju kursu lub rezygnacja z kursu powoduje nie otrzymanie 

zaświadczenia  

 wykreślenie mnie z listy uczestników zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu; 

5) zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem (umożliwiającym powiadomienie 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) o konieczności rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku 

zaistnienia istotnych powodów; 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą w konsekwencji prowadzić do niekwalifikowania 

mnie do udziału w Projekcie, poinformuję o tym Kierownika Projektu i odstąpię od udziału 

w projekcie; 

7)  zobowiązuję się do udziału w monitoringu Projektu, w szczególności do wypełnienia ankiet;  

8) dane podane w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i w załącznikach są zgodne z prawdą – jestem 

świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie 

prawdy, wynikającej z Kodeksu Karnego; 

9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Projektu. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane są 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO); 

10) wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem, wykonywanych 

podczas działań realizowanych w ramach przedmiotowego Projektu dla celów promocyjnych i 

informacyjnych  (na przykład na stronie internetowej UM Leżajsk, SP1, SP2, SP3).  

                       

                                                                                                                                ………………………………………..…………. 
Leżajsk, 03.09.2018r.                                                                                     /Podpis  Uczestnika projektu/ 
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Zał. 5 

 

Zał.6 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbytego  

dnia….. w Szkole Podstawowej nr… w Leżajsku 

 

 
Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr …. w Leżajsku w 

składzie: 

1. Przewodniczący:  p. Janusz Orłowski – Kierownik projektu „Kształcenie na 5. Kompleksowy 

program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk „ 

 

2. Członek: p. Piotr Buczek – Asystent ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji  

 

3. Członek: ………………… – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr…. w Leżajsku 

  

na posiedzeniu w dniu …………………..r.: 

1. Dokonała analizy przedłożonych Formularzy rekrutacyjnych i uszeregowania 

kandydatów/ nauczycieli według kryterium określonego w Regulaminie rekrutacji.  

2. Zakwalifikowała nauczycieli na poszczególne szkolenia doskonalące, kursy i studia 

podyplomowe według określonych w regulaminie rekrutacji kryteriów.  

3. Utworzyła listę podstawową  i rezerwową (w załączeniu) 

 

Leżajsk, dnia…………… 

Komisja Rekrutacyjna: 

1. p. Janusz Orłowski ……………………………………………………… 

2. p. Piotr Buczek ………………………………… 

3. p. ………………………………………………. 

 


