
 
 

REGULAMIN PROJEKTU 

pt. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra”  
                       

nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0074/17 

 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Kompetencje 

kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra  „ (nr projektu RPDS.10.02.01-02-

0074/17), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

2. Celem projektu jest wzrost kompetencji u     uczennic i uczniów szkół gminy Góra z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

3. Beneficjentem projektu jest Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra 

4. Realizatorem Projektu jest  Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra 

5. W Regulaminie użyto skrótów, które mają znaczenie:   

1) Projekt - projekt pt.  „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy 

Góra  realizowany w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019     

2) Beneficjent- Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra 

3) Uczestnik projektu – uczestnik projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

4) Szkoły – szkoły biorące udział w projekcie tj.: 

a) Gimnazjum nr 2 w Górze 

b) Gimnazjum W Czerninie 

c) SP w Czerninie 

d)SP w Ślubowie 

e) SP w Glince 

f) SP  w Witoszycach 

 5) Biuro projektu 56-200 Góra ul. Podwale 24/6 

 6) Zespół projektowy –  Grupa Sterująca (Koordynator projektu, Naczelnik Wydziału Oświaty, 

kultury i sportu Gminy Góra, Wice prezes Fundacji, Dyrektorzy szkół) 

 

 

 



 
 

 

§2 

DZIAŁANIA PROJEKTU 

1. Działania projektu obejmują: 

1) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów i uczennic  szkół: 

a)Zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań dla uczniów i uczennic  szkół 

b)Zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów i uczennic  szkół 

2. Działania projektu będą realizowane w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. 

 

§3 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

1. Rekrutacja uczestników na zajęcia dodatkowe ma charakter zamknięty – grupę docelową 

stanowią uczennice i uczniowie szkół biorących udział w projekcie. 

2. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równości płci 

oraz przeciwdziałania dyskryminacji – działania projektu zapewniają równy dostęp dla kobiet 

i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach: 

a) styczeń 2018 

b) wrzesień 2018 

4.   Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie dokonane może być w szkołach: 

a) Gimnazjum nr 2 w Górze 

b) Gimnazjum W Czerninie 

c) SP w Czerninie 

d)SP w Ślubowie 

e) SP w Glince 

f) SP  w Witoszycach 

5.   Komplet dokumentów stanowi:  

       a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

       b) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

       c) decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w danej       

           szkole. 

6.  Kryteria rekrutacji: 

      1) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: pierwszeństwo udziału mają uczniowie i uczennice,         

            a) posiadający  orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie realizacji   

                 zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych, 

            b) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

      



 
 

 

 2) W przypadku zajęć rozwijających zainteresowania i kółek zainteresowań pierwszeństwo    

           udziału w projekcie mają uczniowie i uczennice którzy: 

            a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

7.  Najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie Uczestnik Projektu i opiekun  

       prawny podpisuje "Deklarację udziału w projekcie".  

8.   W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć na jego miejsce zostaje zakwalifikowana  

       pierwsza osoba z listy rezerwowej spełniająca te same kryteria, jak osoba, którą zastąpiła. 

       Osoby z listy rezerwowej otrzymują wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.  

 

 

 

§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należy: 

1) aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, 

2) potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach, w dziennikach zajęć, 

3) uczestniczenie w prowadzonym przez realizatorów monitorowaniu wskaźników realizacji 

projektu oraz badaniach ewaluacyjnych, 

4) przestrzeganie Regulaminu projektu. 

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

3.  W przypadku rezygnacji z zajęć przed ich rozpoczęciem uczestnik zobowiązany jest do  

       poinformowania o tym fakcie osobiście. 

4. Nie przewiduje się rezygnacji z udziału w trakcie trwania projektu. Rezygnacja ucznia na  

      każdym etapie trwania projektu wiąże się z obowiązkiem zwrotu beneficjentowi projektu  

      środków finansowych, ponoszonych w związku z udziałem danej osoby w projekcie. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć w przypadku  

      naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

6. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a) Nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych, 

b) Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, 

c) Korzystania z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych i wyposażenia, 

d) Otrzymania potwierdzenia (zaświadczenia/certyfikatu) o ukończeniu szkolenia. 

§5 

ZASADY ORGANIZACYJNE PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU 

Zajęcia dodatkowe projektu odbywają się w szkołach objętych projektem,  a w przypadku wyjazdów 

edukacyjnych w: 

                      a) Gimnazjum nr 2 w Górze 

b) Gimnazjum W Czerninie 

c) SP w Czerninie 



 
 

 

d)SP w Ślubowie 

e) SP w Glince 

f) SP  w Witoszycach 

1. Zajęcia dodatkowe odbywają się w dni powszednie po obowiązkowych zajęciach szkolnych. 

2. Czas trwania dodatkowych zajęć  wynosi 45 min.  

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, nawet w przypadku gdy na 

zajęciach obecny jest jeden/na  uczeń/uczennica, a pozostałe nieobecności zostały 

usprawiedliwione. 

4. Organizator zajęć dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane jedynie chorobą 

lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego 

oświadczenia opiekuna prawnego lub kserokopii dokumentu, który potwierdzi fakt 

nieobecności(np. zwolnienie lekarskie). Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności 

podejmuje Koordynator Projektu. 

 

 

 

§6 

ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU W TRAKCIE SZKOLEŃ 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania szkolenia ankiet 

monitoringowych dostarczanych przez beneficjenta. 

2. Wszystkie informacje zebrane od Uczestników/Uczestniczek będą wykorzystywane wyłącznie 

do sprawozdawczości z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 

 

 

§7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia 

monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 

2. Beneficjent zobowiązuje się przestrzegać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. dz. U. z 2017 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024) w stosunku do 

powierzonych i przetwarzanych danych osobowych. 

 

 



 
 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia jego 

dodatkowych postanowień. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r. i obowiązuje przez cały czas 

trwania Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW I UCZENNIC DO PROJEKTU 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………. 

Nazwa zajęć dodatkowych: ………………………………………………………….. 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

 

Klasa 

Uczeń/uczennica 

posiada 

orzeczenie PPP 

(TAK/NIE*) 

Uczeń/uczennica 

posiada orzeczenie 

o 

niepełnosprawności 

(TAK/NIE*) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

      ………………………………………………………………….. 

       podpis prowadzącego zajęcia 

 

 

 

 



 
           Załącznik nr 2 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra”  
                       

nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0074/17 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny do 

uzyskania wsparcia w ramach projektu. Podpis na formularzu jest jednoznaczny z 

wyrażeniem zgody na rozpoczęcie udziału w projekcie. 

Dane uczestnika 

Imię   

Nazwisko  

PESEL  

Płeć  

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu(Lata ukończone) 

 

Dane kontaktowe 

 

 

 

Adres 

 zameldowania 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

 

……………………………………………………    ………………………………………………………… 

Miejscowość, data      Czytelny podpis uczestnika projektu 

  

………………………………………………………..                                                                                                                 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 



 
           Załącznik nr 3 

 

Beneficjent:  Fundacja Pomocy szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra 

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra”  

                       

Nr projektu:       RPDS.10.02.01-02-0074/17 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym dane osobowe 

zwykłe przez Administratora Danych, którym jest: 

1. Marszałek Województwa dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże 

Słowackiego 1214, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – w odniesieniu do 

zbioru: Baza sanych związanych z realizowaniem zadań instytucji zarządzającej przez zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”, 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-

507 Warszawa – w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych”. 

 

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO 

WD 2014-2020. 

Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka 

potrzeba) w związku z realizacją w/w celu. 

 

 

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

Miejscowość, data     Czytelny podpis uczestnika projektu 

  

………………………………………………………..                                                                                                                 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pt.; „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla 
uczniów szkół Gminy Góra” Nr pro.: RPDS.10.02.01-02-0074/17 wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych oraz ww. uczestnika zajęć. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 
siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych 
zawiązanych z realizowaniem zadań Instytucji zarzadzającej przez zarząd Wojewodztwa 
Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020 jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego mający 
siedzibę przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. 

3. Podstawe prawna przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt. 1 i 2 
oraz art. 27 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182, z późn. zm.). 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 
projekt -Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza/Gmina Góra oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 
również powierzone Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO 
WER. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8. Po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 

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

Miejscowość, data     Czytelny podpis uczestnika projektu 

  

………………………………………………………..                                                                                                                 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

 

 



 
 

          Załącznik nr 5 

 

 

 

Oświadczenie rodzica 

 
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…. 

/imię i nazwisko rodzica/ 
 
zamieszkały/a    .................................................................................................... 
(dokładny adres zamieszkania lub pobytu) 
 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
 
mojego syna/córki  …………………………………………………………………………………………………………. 
 

PESEL DZIECKA 

             

 
 
na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Fundacja Pomocy Szkole im. E. 
Machniewicza/Gmina Góra, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku 
na w/w stronie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć 
dydaktycznych w szkole i zajęciach pozaszkolnych 
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej 
Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza/Gmina Góra oraz wykorzystane w materiałach 
promocyjnych i publikacjach. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących 
i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 
Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza/Gmina Góra, z 
tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w 
oświadczeniu. 
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 
 
...................................................... 
        Data i czytelny podpis rodzica 

 

 

http://zsr.powiatradzynski.pl/dokument/oswiadczenie.pdf#page=1
http://zsr.powiatradzynski.pl/dokument/oswiadczenie.pdf#page=1


 
         Załącznik  nr 6 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM 

 

Oświadczam, że przystępując do projektu pt.; „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla 

uczniów szkół Gminy Góra” Nr pro.: RPDS.10.02.01-02-0074/17 zapoznałam/łem się z 

Regulaminem projektu1, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

 

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

Miejscowość, data     Czytelny podpis uczestnika projektu 

  

………………………………………………………..                                                                                                                       
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                           
1
 Regulamin projektu dostępny jest w biurze projektu Fundacja Pomocy Szkole (ul. Podwale 24, 56-200 Góra), 

na stronie Beneficjenta www.fundacja-machniewicza.pl,  Gminy Góra www.gora.com.pl  i w sekretariacie 

szkoły. 

http://www.fundacja-machniewicza.pl/
http://www.gora.com.pl/

