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Zał.1b 

Regulamin rekrutacji uczniów 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 2018r. i trwać będzie 

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

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

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. Uczestnikiem projektu są uczniowie kl. I- VIII szkoły podstawowej SP nr1, SP nr 2, 

SP nr 3 w Leżajsku  

2. Udział dzieci i młodzieży zgłasza uczestnik będący osobą pełnoletnią: rodzic lub 

opiekun prawny. 

 
 

§ 3 Organizacja zajęć dla uczniów/uczennic 

1. Liczba grup z podziałem na szkoły/rodzaje zajęć/czas trwania określono indywidualnie  

w zależności od rodzaju wsparcia i indywidualnych możliwości uczniów: 
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W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 

• Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW) - Kl.I-III – na zajęcia 

zostaną zakwalifikowani uczniowie kl. I-III do 15 grup (SP1-2, SP2-9, SP3-4) po 4-6 

uczniów 

• Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW) - Kl.IV-VIII 

Matematyczne – kl. IV-VIII do 31 grup (SP1-6, SP2-15, SP3-10) po 4-6 uczniów  

Chemiczne – kl.VII-VIII do 12 grup po 4-6 uczniów (SP1-2, SP2-6, SP3-4)  

Fizyczne  – kl.VII-VIII do 12 grup po 4-6 uczniów (SP1-2, SP2-6, SP3-4 

Biologiczne  – kl.VII-VIII do 12 grup po 4-6 uczniów(SP1-2, SP2-6, SP3-4)  

 

• Formy rozwijające uzdolnienia uczniów 

Kółko matematyczne - kl. IV-VIII do 31 grup (SP1-6, SP2-15, SP3-10) po śr.4 

uczniów 

Kółko chemiczne – kl.VII-VIII do 12 grup po śr.4 uczniów(SP1-2, SP2-6, SP3-4) 

Kółko fizyczne  – kl.VII-VIII do 12 grup po śr.4 uczniów(SP1-2, SP2-6, SP3-4)  

Kółko biologiczne  – kl.VII-VIII do 12 grup po śr.4 uczniów(SP1-2, SP2-6, SP3-4)  

 

• Laboratoria biol., chem., fiz, geogr. –SP1- po 1 grupie, SP2- po 3 grupy , SP3 

po 2 grupy zostaną rekrutowani po 4-8 uczniów  (śr.6) kl. VII-VIII 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Chemiczne, 

fizyczne, 

biologiczne, 

geograficzne  dla 

VII-VIII 

Grupa 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

52hx1=52

h 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Chemiczne, 

fizyczne, 

biologiczne, 

geograficzne  dla 

VII-VIII 

Grupa 1 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019 
 

52 godz. 

 Grupa 2(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) IX2019 – VI 2020 52 godz. 

 Grupa 3(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) IX2019 – VI 2020 52 godz. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 

Chemiczne, 

fizyczne, 

biologiczne, 

geograficzne  dla 

VII-VIII 

Grupa 1 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019 

 

52 godz. 

 Grupa 2 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6)  IX2019 – VI 2020 52 godz. 
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• Laboratoria eksperymentów – na 1 laboratorium w SP1, SP2, SP3 zostanie 

rekrutowanych po 8 do 12 uczniów (śr.10) z kl. IV-VIII 

• Warsztaty robotyki edukacyjnej- zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie 

z kl. I-VIII  SP1, SP2, SP3 (54 oddziały). Będą to zajęcia z całymi klasami, zatem o 

ilości chłopców i dziewczynek decydują dane demograficzne.  

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ZKK)- zostanie rekrutowanych od 3 do 5 

uczniów (śr.4) uczniowie do 12 grup (SP1-2, SP2-6, SP3-4) z kl. I-VI z dysleksją, 

dysortografią, dysgrafią 

• Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne (ZSP) – zostanie rekrutowanych 

od 2 do 4 uczniów (śr.3) do 5 grup (SP1-1, SP2-3, SP3-1) 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 

Nazwa zajęć 
Liczba grup w 

roku szkolnym 

Liczba 

miejsc w 

ramach 

zajęć 

Termin realizacji 

Łączna liczba 

godzin 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

kl. I-III 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

Matematyczne dla 

kl. IV-VIII 
6 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 
64hx6=384h 

Chemiczne dla VII-

VIII 
2 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

Fizyczne dla VII-

VIII 
2 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
2 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

Formy rozwijające uzdolnienia uczniów- kółka 

Matematyczne dla 

kl. IV-VIII 
6 

śr.4 X2018-VI2020 
64hx6=384h 

Chemiczne dla VII-

VIII 
2 

śr.4 X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

Fizyczne dla VII-

VIII 
2 

śr.4 X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
2 

śr.4 X2018-VI2020 64hx2 = 128h 

  

Laboratoria 

Chemiczne dla VII-

VIII 

1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 
52hx1=52h 

Fizyczne dla VII-

VIII 

1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 52hx1=52h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 

1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 52hx1=52h 

Geograficzne dla 

VII-VIII 

1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 52hx1=52h 

Laboratoria eksperymentów 
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IV-VIII 1 

8-12 

(śr.10) 

I-XII 2019 – 20 

warszt. x2h=40h 

I-VI 2010 – 10 

wraszt.x2h=20warszt 

 

60h 

Warsztaty robotyki edukacyjnej 

I-VIII  
Wszystkie 

klasy  

 
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ZKK) 

kl. I-VI z dysleksją, 

dysortografią, 

dysgrafią 

 

2 

3-5 (śr.4) X2018-VI2020 

64hx2=128h 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne 

Kl.I-VIII 1 2-4 (śr.3) X2018-VI2020 64h 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 

Nazwa zajęć 
Liczba grup w 

roku szkolnym 

Liczba 

miejsc w 

ramach 

zajęć 

Termin realizacji 

Łączna liczba 

godzin 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

kl. I-III 9 4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx9=576h 

Matematyczne dla 

kl. IV-VIII 
15 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 
64hx15=960h 

Chemiczne dla 

VII-VIII 
6 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 
64hx6=384h 

Fizyczne dla VII-

VIII 
6 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx6=384h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
6 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx6=384h 

Formy rozwijające uzdolnienia uczniów- kółka 

Matematyczne dla 

kl. IV-VIII 
15 

śr.4 X2018-VI2020 
64hx15=960h 

Chemiczne dla 

VII-VIII 
6 

śr.4 X2018-VI2020 64hx6=384h 

Fizyczne dla VII-

VIII 
6 

śr.4 X2018-VI2020 64hx6=384h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
6 

śr.4 X2018-VI2020 64hx6=384h 

Laboratoria 

Chemiczne dla 

VII-VIII 
3 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

2- IX2019 – VI 2012 

52hx3=156 

Fizyczne dla VII-

VIII 
3 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

2- IX2019 – VI 2012 

52hx3=156 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
3 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

2- IX2019 – VI 2012 

52hx3=156 
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Geograficzne dla 

VII-VIII 

3 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

2- IX2019 – VI 2012 

52hx3=156 

Laboratoria eksperymentów 

IV-VIII 1 

8-12 

(śr.10) 

I-XII 2019 – 20 

warszt. x2h=40h 

I-VI 2010 – 10 

wraszt.x2h=20warszt 

60h 

Warsztaty robotyki edukacyjnej 

I-VIII  
Wszystkie 

klasy  

 
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ZKK) 

kl. I-VI z 

dysleksją, 

dysortografią, 

dysgrafią 

 

6 

3-5 (śr.4) X2018-VI2020 

64hx6=384h 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne 

Kl.I-VIII 3 2-4 (śr.3) X2018-VI2020 64hx3=192h 

 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 

Nazwa zajęć 
Liczba grup w 

roku szkolnym 

Liczba 

miejsc w 

ramach 

zajęć 

Termin realizacji 

Łączna liczba 

godzin 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

kl. I-III 4 4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx4=256 

Matematyczne dla 

kl. IV-VIII 
10 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 
64hx10=640 

Chemiczne dla VII-

VIII 
4 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 
64hx4=256h 

Fizyczne dla VII-

VIII 
4 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx4=256h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
4 

4-6 (śr.5) X2018-VI2020 64hx4=256h 

Formy rozwijające uzdolnienia uczniów- kółka 

Matematyczne dla 

kl. IV-VIII 
10 

śr.4 X2018-VI2020 64hx10=640 

Chemiczne dla VII-

VIII 
4 

śr.4 X2018-VI2020 64hx4=256h 

Fizyczne dla VII-

VIII 
4 

śr.4 X2018-VI2020 64hx4=256h 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
4 

śr.4 X2018-VI2020 64hx4=256h 

Laboratoria 

Chemiczne dla VII-

VIII 

2 (26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

1- IX2019 – VI 2020 
52hx2=104 

Fizyczne dla VII- 2 4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 52hx2=104 
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VIII 1- IX2019 – VI 2020 

Biologiczne dla 

VII-VIII 
2 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

1- IX2019 – VI 2020 
52hx2=104 

Geograficzne dla 

VII-VIII 
2 

4-8 (śr.6) 1-I 2019-VI 2019 

1- IX2019 – VI 2020 

52hx2=104 

Laboratoria eksperymentów 

IV-VIII 1 

8-12 

(śr.10) 

I-XII 2019 – 20 

warszt. x2h=40h 

I-VI 2010 – 10 

wraszt.x2h=20warszt 

60h 

Warsztaty robotyki edukacyjnej 

I-VIII  
Wszystkie 

klasy klasy 

 
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ZKK) 

kl. I-VI z dysleksją, 

dysortografią, 

dysgrafią 

 

4 

3-5 (śr.4) X2018-VI2020 

64hx4=256h 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne 

Kl.I-VIII 1 2-4 (śr.3) X2018-VI2020 64h 

 

§ 4. Warunki udziału 

 

1. Kryteria podstawowe uczęszczania uczniów na zajęcia realizowane w ramach 

projektu: 

a) uczęszczanie do SP nr 1, SP nr 2, SP nr3 w Leżajsku 

b) zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach 

projektu 

c) podpisanie przez uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego dokumentów 

rekrutacyjnych. 

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

właściwych dokumentów dostępnych w sekretariacie szkoły 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 Kandydata. 

Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 

2 muszą zostać podpisane przez rodzica kandydata lub jego opiekuna prawnego i 

złożone w sekretariacie szkoły.  

 

§ 5. Zasady rekrutacji 

 

 Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie formularzy 

rekrutacyjnych , deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń. 

 Zespół Rekrutacyjny weryfikuje dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod 

kątem spełniania kryteriów dostępu, kryteriów punktowych i kryteriów premiujących. 

 Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równych szans. 

 W procesie rekrutacji uczestników ocena zostanie dokonana na podstawie 

następujących  kryteriów: 
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1. Kryteria formalne  

2. Kryteria punktowe 

3. Kryterium premiujące: osoby z niepełnosprawnosią. 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

 

Kryteria udziału: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

danego etapu edukacyjnego. 

Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Kryteria udziału: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne 

Kryteria udziału:  uczniowie przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i laboratoria 

Kryteria udziału:  uczniowie szczególnie uzdolnieni. 

Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

Warszaty robotyki edukacyjnej 

Kryteria udziału:  uczniowie kl. I-VIII 

Na jakiej podstawie: uczęszczanie do klas I-VIII 

Kryteria punktowe udziału w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i zajęciach 

korekcyjno-kompensacyjnych 

-orzeczenie zespołu ds. orz. o niepełn. – 2 pkt 

-orzeczenie/opinia PPP – 2 pkt 

-diagnoza szkolnego zespołu pomocy psycholog-pedagogicz- 1 pkt 

 

Formularze punktowe do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych  
 

Lp. Imię  

i nazwisko 

Klasa orzeczenie 

zespołu 

ds. orz. o 

niepełn. – 

2 pkt 

 

orzeczenie

/opinia 

PPP – 2 

pkt 

 

-diagnoza szkolnego 

zespołu pomocy 

psycholog-pedagogicz- 

1 pkt 

 

Suma Uszeregowanie 

kandydatów 

według spełniania 

kryteriów 

1.        



 

8 
 

 

 

Kryteria punktowe udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia- kółka, laboratoria 

biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne 

-orzeczenie zespołu ds. orz. o niepełn. – 2 pkt 

-orzeczenie PPP - 2 pkt 

-udział w konkursach przedmiotowych/olimpiadach – 1 pkt 

-ocena z przedmiotu, z którego będą zajęcia-b.dobry – 1 pkt 

 

 

 Formularze punktowe zajęć rozwijających uzdolnienia- kółka, laboratoria biologiczne, 

chemiczne, fizyczne, geograficzne 

 

 

Lp. Imię  

i nazwisko 

Klasa orzeczenie 

zespołu 

ds. orz. o 

niepełn. – 

2 pkt 

 

orzeczenie 

PPP- 2 

pkt 

 

udział 

w 

konkur

sach 

przed

miotow

ych/oli

mpiada

ch – 1 

pkt 

 

ocena z 

przedmiotu, z 

którego będą 

zajęcia – 1 pkt 

t 

 

Suma Uszeregowanie 

kandydatów 

według spełniania 

kryteriów 

1.         

 

Kryteria punktowe udziału w laboratoriach eksperymentalnych 

-orzeczenie zespołu ds. orz. o niepełn. – 2 pkt 

-orzeczenie PPP - 2 pkt 

-udział w konkursach /olimpiadach – 1- 2 pkt 

-udział dziewczyn w zajęciach z programowania – 1 pkt 

 

Formularze punktowe laboratoriów eksperymentalnych 

 

Lp. Imię  

i nazwisko 

Klasa orzeczenie 

zespołu 

ds. orz. o 

niepełn. – 

2 pkt 

 

orzeczen

ie PPP- 

2 pkt 

 

Laureat, 

miejsce 

I-III w 

konkurs

ach 

przedmi

otowych/

olimpiad

ach– 2 

pkt 

 

udział w 

konkursac

h 

przedmiot

owych/oli

mpiadach 

– 1 pkt 

 

udział 
dziewczyn 
w zajęciach 
programow
ania – 1 pkt 

Suma Uszeregowanie 

kandydatów 

według spełniania 

kryteriów 

1.          

 

W przypadku trudności z rozstrzygnięciem rekrutacji na kółka i laboratoria  kryterium 

dodatkowym będzie średnia ocen. 
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 Kandydaci zostaną uszeregowani według liczby uzyskanych punktów (wzór – 

załącznik nr 5) - od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w 

Projekcie.  

 Prace Zespołu Rekrutacyjnego są udokumentowane protokołem (wzór – załącznik nr 

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

uczestników rezerwowych (o ile dotyczy).  

 Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana osobiście zakwalifikowanym 

uczestnikom. 

 W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – jego miejsce zajmie 

pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej (jeżeli jest utworzona).   

 W przypadku roku szkolnego 2019/2020 nastąpi rekrutacja na poszczególne formy 

zajęć oraz uzupełniająca do laboratoria eksperymentów. 

 

§ 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 zajęć, 

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.  

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie zmian terminów 

przeprowadzenia poszczególnych faz rekrutacji.  
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Zał.2 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA  

 
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 

niższe niż podstawowe   ponadgimnazjalne 

podstawowe                     policealne 

gimnazjalne                      wyższe   

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

Ulica   

Nr lokalu   

Nr budynku   

Miejscowość  

7. Powiat  

8.  Gmina   

9. 
Miejscowość,  
kod pocztowy 

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

10. 

Telefon kontaktowy  
(w przypadku osób niepełnoletnich 
tel. kontaktowy osoby sprawującej 
opiekę) 

 

11. Adres  e-mail  

12. Rodzaj uczestnika  indywidualny               pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu 
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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  

 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 

Wykonywany zawód  

Nazwa zakładu pracy   

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 społecznej 

(innej niż wymienione powyżej) 

15. Nazwa szkoły   

16. Klasa  

 
 
/Miejscowość i data/                          /Podpis ucznia/                     /Podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia/ 
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Zał.3 

DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR …. 
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………..…………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………… 

PESEL………………………………………………………………………………..…………….. 

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

Klasa:…………...…………………………………………………………………………………... 

W roku szkolnym 2018/2019 deklaruję udział w zajęciach 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.  

Rodzaj wsparcia proszę wybrać, stawiając x przy wybranej formie zajęć. Można wybrać 

więcej niż jedną formę wsparcia. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie 

rekrutacji. 

 
Nazwa zajęć Liczba grup w 

roku szkolnym 

Liczba 

miejsc w 

ramach 

zajęć 

Termin 

realizacji 

X 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III     

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VIII z matematyki     

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z chemii     

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z fizyki     

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z biologii     

Formy rozwijające uzdolnienia uczniów- kółka 

Kółko z matematyki dla kl. IV-VIII     

Kółko z chemii dla kl. VII-VIII     

Kółko z fizyki dla kl. VII-VIII     

Kółko z bilogii dla kl. VII-VIII     

Laboratoria 

Laboratorium chemiczne dla kl.VII-VIII     

Laboratorium fizyczne dla kl.VII-VIII     

Laboratorium biologiczne dla kl.VII-VIII     

Laboratorium geograficzne dla kl.VII-VIII     

Laboratorium eksperymentów 

Laboratorium eksperymentów dla kl.IV-VIII     

Warsztaty robotyki edukacyjnej 

Warsztaty robotyki edukacyjnej dla kl. II, VII, VIII     

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z z dysleksją, dysortografią, 

dysgrafią dla kl. I-III 

    

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla z dysleksją, 

dysortografią, dysgrafią dla kl. IV-VI 

    

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne      
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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 danych zajęć powoduje nie otrzymanie zaświadczenia lub 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 szkoły).  

                       

                  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

Leżajsk, 14.09.2018r.                                        …………………………………………….  

                                                                         CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

                                                                                        ……………………………………………    
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Zał.4 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”) 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kształcenie na 5. Kompleksowy program 

wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk” przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1 Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór 

danych RPO WP 2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. 

Łukasza Cieplińskiego 4. 

2 Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej 

„zbiór danych CST”, jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4. 

3 Osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP 

WUP” — w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: 

Inspektor Ochrony Danych - Damian Chaber; nr tel.: (17) 8509 232; e-mail: 

iod@wup-rzeszow.pl. 

4 Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 

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

podstawowych z terenu Miasta Leżajsk”w szczególności, w odniesieniu do: 

1) zbioru danych RPO WP 2014-2020: w zakresie: aplikowania o środki unijne i 

realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności 

wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, 

kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w 

tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 

wsparcie — w 

 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”; 

2) zbioru danych CST, w zakresie: 

a) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach 

realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach 

uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie: 
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1) zbioru danych RPO WP 2014-2020 jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO, w związku z przepisami: 

a) 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), dalej 

„Rozporządzenie ogólne” , 

b) ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), „dalej ustawa wdrożeniowa”. 

2) zbioru danych CST jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku 

z przepisami: 

a) Rozporządzenia ogólnego; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. 

UE.L.347.470); 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

września 2014 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w 

odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi (Dz.Urz.UE.L.286.1); 

d) ustawy wdrożeniowej. . 

6. IP WUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych: 

1) Kraj, 

2) Rodzaj uczestnika, 

3) Nazwa instytucji, 

4) Imię, 

5) Nazwisko, 

6) PESEL 

7) NIP 

8) płeć, 

9) Wiek w chwili przystępowania do projektu, 

10) Wykształcenie, 

11) Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, 

Kraj, 

Województwo, Powiat, Gmina, 

12) Nr telefonu, 

13) Nr faksu, 

14) Adres e-mail, 

15) Adres strony www, 

16) Data rozpoczęcia udziału w projekcie, 
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17) Data zakończenia udziału w projekcie, 

18) Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 

19) Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której 

skorzystano ze wsparcia, 

20) Wykonywany zawód, 

21) Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia), 

22) Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, 

23) Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej 

ścieżką uczestnictwa, 

24) Rodzaj przyznanego wsparcia, 

25) Data rozpoczęcia udziału we wsparciu, 

26) Data zakończenia udziału we wsparciu, 

27) Data założenia działalności gospodarczej, 

28) Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej, 

29) PKD założonej działalności gospodarczej, 

30) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba ob- 

cego 

pochodzenia, 

31) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań, 

32) Osoba z niepełnosprawnościami, 

33) Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, 

34) W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, 

35) Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu, 

36) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

powyżej); 

37) Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym 

Planem 

Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o 

dofinansowanie projektu, 

38) Kwota wynagrodzenia, 

39) Numer rachunku bankowego, 

40) Dane konieczne do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych wskaźników 

rezultatu długoterminowego określonych dla osi priorytetowych VII-IX RPO 

WP 20142020, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

7. Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 

20142020 powierzyła w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO 

WP 2014-2020: 

1) IP WUP - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedzibą: ul. 

Adama Stanisława Naruszewicza 1 1 , 35-055 Rzeszów; 

2) Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, zawiązanej w 

formie, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, realizującej 

zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020 Stowarzyszeniu 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, 

telefon kontaktowy: 17 858 14 90: 
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- z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych w 

ramach ww. zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa 

osób, których dane osobowe dotyczą. 

8. IP WUP, na podstawie udzielonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 

upoważnienia do dalszego powierzania powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, w celu prawidłowej realizacji Projektu, powierzyła jego Beneficjentowi 

Gmina Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (Nazwa, Adres i Dane 

kontaktowe Beneficjenta) - z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

danych w ramach ww. zbiorów danych osobowych spełniało wymogi RODO i 

chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą oraz każdorazowego 

weryfikowania i dostosowania zakresu powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych. 

9. Beneficjent, na mocy udzielonego przez IP WUP upoważnienia do dalszego 

powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej 

realizacji Projektu, powierzyła ich przetwarzanie: 

1) w ramach zbioru RPO WP 2014-2020 Partnerom Projektu 

(Nazwa, Adres i Dane kontaktowe 

Partnerów) oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta 

(Nazwa, Adres i Dane kontaktowe tych 

podmiotów); 

2) w ramach zbioru CST - podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

Beneficjenta (Nazwa, Adres i Dane 

kontaktowe tych podmiotów), z zastrzeżeniem zapewnienia wystarczających 

gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie danych w ramach ww. zbiorów danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

osobowe dotyczą oraz każdorazowego weryfikowania i dostosowania 

zakresu powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przy 

jednoczesnym braku możliwości ich dalszego powierzenia. 

10. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w Lokalnym Systemie 

Informatycznym (IP WUP), przeznaczonym do obsługi procesu naboru wniosków o 

dofinansowanie realizacji projektów w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 

2014-2020. IP WUP powierzyła przetwarzanie danych osobowych w Lokalnym 

Systemie 

Informatycznym (LSI WUP) Wykonawcy podmiotowi odpowiedzialnemu za 

rozwój/modyfikację, utrzymanie oraz wsparcie techniczne LSI WUP, pod warunkiem, że 

System ten będzie zapewniać adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 

zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca — podmiot, o którym mowa wyżej, 

może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

Wykonawcy — z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. 

11. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentom. 

12. Moje dane mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, 

ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces 
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audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020,- zgodnie z obowiązkami 

wynikającymi m.in. z: Rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej. 

13. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

14. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni 

roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o 

którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy 

wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu 

prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku 

wynikającego z tego przepisu prawa. 

15. Zapoznałem/am się z treścią rozdziału III RODO, dot. praw osoby, której dane 

dotyczą. Mam prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe 

usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do: 

1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego; 2) celów archiwalnych w 

interesie publicznym: 

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w 

ramach RPO WP 20104-2020, nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo 

przenoszenia tych danych. Ponadto, mam prawo skorzystać z przysługujących jej 

uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. 

16. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

17. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

 

18. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym 

otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

19. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

20. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy. 

 

Leżajsk, 14.09.2018r.                                     …………………………………………….. 

 

Miejscowość i data                                                    Czytelny podpis uczestnika Projektu 
 
 

 

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

                                                                               Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 

 
 

 
 
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Zał. 5 

Formularze punktowe do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych  
 

Lp. Imię  

i nazwisko 

Klasa orzeczenie 

zespołu 

ds. orz. o 

niepełn. – 

2 pkt 

 

orzeczenie

/opinia 

PPP – 2 

pkt 

 

-diagnoza szkolnego 

zespołu pomocy 

psycholog-pedagogicz- 

1 pkt 

 

Suma Uszeregowanie 

kandydatów 

według spełniania 

kryteriów 

1.        

 

 

 Formularze rekrutacyjne zajęć rozwijających uzdolnienia- kółka, laboratoria 

biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne 

 

 

Lp. Imię  

i nazwisko 

Klasa orzeczenie 

zespołu 

ds. orz. o 

niepełn. – 

2 pkt 

 

orzeczenie 

PPP- 2 

pkt 

 

udział 

w 

konkur

sach 

przed

miotow

ych/oli

mpiada

ch – 1 

pkt 

 

ocena z 

przedmiotu, z 

którego będą 

zajęcia – 1 pkt 

t 

 

Suma Uszeregowanie 

kandydatów 

według spełniania 

kryteriów 

1.         

 
 

Formularze rekrutacyjne laboratoriów eksperymentalnych 

 

Lp. Imię  

i nazwisko 

Klasa orzeczenie 

zespołu 

ds. orz. o 

niepełn. – 

2 pkt 

 

orzeczen

ie PPP- 

2 pkt 

 

Laureat, 

miejsce 

I-III w 

konkurs

ach 

przedmi

otowych/

olimpiad

ach– 2 

pkt 

 

udział w 

konkursac

h 

przedmiot

owych/oli

mpiadach 

– 1 pkt 

 

udział 
dziewczyn 
w zajęciach 
programow
ania – 1 pkt 

Suma Uszeregowanie 

kandydatów 

według spełniania 

kryteriów 

1.          

 

W przypadku trudności z rozstrzygnięciem rekrutacji na kółka i laboratoria  kryterium 

dodatkowym będzie średnia ocen. 



 

20 
 

 

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. Przewodnicząca:  ………….. – koordynator szkolny projektu „Kształcenie na 5. 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta 

Leżajsk  
2. Członek: …………….. – koordynator szkolny projektu „Kształcenie na 5. 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu 

Miasta Leżajsk  

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

  

na posiedzeniu w dniu …………………..r.: 

1. Dokonała analizy przedłożonych dokumentów i uszeregowania kandydatów według 

spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w regulaminie rekrutacji.  

2. Zakwalifikowała uczniów na poszczególne zajęcia według określonych w regulaminie 

rekrutacji kryteriów.  

3. Utworzyła listę podstawową i rezerwową. 

 

Leżajsk, dnia…………… 

Komisja Rekrutacyjna: 

1. ……………………………………………………… 

2. …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………. 

Załączniki: 

 Regulamin rekrutacji – zał.1b. 

 Formularz rekrutacyjny ucznia – zał.2 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. 3 

 Oświadczania o ochronie danych osobowych – zał.4 

 Formularze punktowe – zał.5. 

 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i listy uczniów zakwalifikowanych na 

poszczególne zajęcia – zał. 6 

 Listy rezerwowe – zał. 7 
 


