REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z Gminy Smołdzino”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 EDUKACJA
Działanie 3.2 EDUKACJA OGÓLNA
Poddziałanie 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ
§1
Słownik pojęć
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 Projekt - projekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum z Gminy Smołdzino”;
 Wnioskodawca/Projektodawca – Gmina Smołdzino, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 76-214
Smołdzino/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214
Smołdzino;


Beneficjent /uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu;

 RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
 Biuro projektu - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76214 Smołdzino, tel.: 059 811-72-15
§2
Cele Projektu
Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 110 uczniów (59 dziewczynek i 51
chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i 69 uczniów (32 dziewczynek i 37 chłopców ) klas I-III
Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i
kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, jęz. obcych i technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK). Wsparciem zostaną objęci nauczyciele (6K i 1M) ww. placówek, co będzie
stanowić integralną całość, gwarantującą powodzenie realizacji projektu. Zakłada się realizację zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych z ww. przedmiotów.
2. Projekt jest realizowany od 01.08.2016 do 28.09.2018 r., zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne będą
prowadzone w okresie 01.10.2016 r. do 31.08.2018 r.
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§3
Postanowienia ogólne
1. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Smołdzino i skierowany jest 110 uczniów (59
dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i 69 uczniów (32 dziewczynek i 37
chłopców ) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino oraz dla 7 nauczycieli/lek (6 K i 1M).
2. W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje zajęć:
a) Zadanie 1. Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Gminie Smołdzino:
Podzadanie 1.1 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych dla uczniów/c klas IV-VI w Szkole Podstawowej.
Podzadanie 1.2 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych dla uczniów/c klas I-III Gimnazjum.
b) Zadanie 2. Organizacja warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność dla uczniów
uzdolnionych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Smołdzino:
Podzadanie 2.1 Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/c klas uzdolnionych/
lepiej uczących się IV-VI w Szkole Podstawowej.
Podzadanie 2.2 Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/c uzdolnionych/ lepiej
uczących się klas I-III Gimnazjum.
c) Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno - zawodowe i wsparcie psychologiczne - pedagogiczne w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Smołdzinie.
Podzadanie 3.1 Zajęcia dla uczniów/c klas VI Szkoły Podstawowej.
Podzadanie 3.2 Zajęcia dla uczniów/c klas I-III Gimnazjum.
d) Zadanie 4. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/lek w zakresie stosowania nowych
metod nauczania
Podzadanie 4.1 Organizacja kursów doskonalących dla 7 nauczycieli/lek (6 K i 1M).
3. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
4. Zajęcia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi.
5. Uczestnicy zajęć w Projekcie zostaną wyposażeni w bezpłatne materiały dydaktyczne ujęte
w szczegółowym budżecie Projektu.
6. Nauczyciele w porozumieniu z Zespołem projektowym - opracują wykazy materiałów dydaktycznych,
plany i harmonogramy zajęć określonych w § 3 ust. 2.
§4
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników
1. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 110 uczniów (59 dziewczynek i 51
chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i 69 uczniów (32 dziewczynek i 37 chłopców ) klas I-III
Gimnazjum Gminy Smołdzino oraz 7 nauczycieli/ek (6 nauczycielek i 1 nauczycieli).
2. Rekrutacja dokonywana będzie w poniższych Szkołach w zależności od formy wsparcia:
a) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Gminie Smołdzino:
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•
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48,76 – 214
Smołdzino, tel., fax.: +48 59 8117321, e – mail: zszsmoldzino@onet.pl
Do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej zostaną zakwalifikowani
uczniowie, którzy:
a) kryterium formalne (obligatoryjne): ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedniego
uzyskali z przedmiotów matematyka, przyroda i język angielski średnią ocen poniżej 4,0
b) kryterium formalne (dodatkowe): na podstawie ocen z przedmiotów matematyka, przyroda i język
angielski, ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedzającego, uzyskają największą liczbę
punktów według poniższej punktacji:
- w przypadku oceny celującej, b. dobrej i dobrej – 0 pkt,
- w przypadku oceny dostatecznej 1 pkt,
- w przypadku oceny dopuszczającej 2 pkt,
- w przypadku uczniów klas IV będzie brana pod uwagę ocena opisowa/ opinia z klasy III.
W efekcie realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzoną metodami
aktywizującymi przewiduje się, że co najmniej 90% uczniów/c biorących udział w projekcie uzyskają z
tych przedmiotów języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych średnią z ocen klasyfikacji rocznej
o 0,15 pkt wyższą niż w latach poprzedzających udział w projekcie. Danymi wyjściowymi ucznia/cy
będzie średnia ocen z poprzedniej klasy z przedmiotów objętych projektem (język angielski, matematyka,
przyroda) uzyskanych na zakończenie roku szkolnego, która będzie poniżej 4,0. W przypadku uczniów,
którzy w poprzedniej klasy uzyskali ocenę klasyfikacją opisową danymi wyjściowymi będzie
przeprowadzone badanie ex-ante i ex-post, które potwierdzi ocenę klasyfikacji roczną o 0,25 pkt wyższą.
Ponadto każdy uczeń/ca przed przystaniem do projektu (ex-ante) zostanie podany testom
kwalifikacyjnymi, jak i na zakończenie zajęć (ex-post).
Do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klas I-III Gimnazjum zostaną zakwalifikowani uczniowie,
którzy:
a) kryterium formalne (obligatoryjne): ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedniego
uzyskali z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i języka angielskiego średnią
ocen poniżej 4,0
b) kryterium formalne (dodatkowe): na podstawie ocen z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia i języka angielskiego, ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku
poprzedzającego, uzyskają największą liczbę punktów według poniższej punktacji:
- w przypadku oceny celującej, b. dobrej i dobrej – 0 pkt,
- w przypadku oceny dostatecznej 1 pkt,
- w przypadku oceny dopuszczającej 2 pkt,
- w przypadku uczniów klas I będzie brana pod uwagę średnia ocen uzyskana z przedmiotów matematyka,
przyroda, język angielski, z klas VI szkoły podstawowej.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
Ponadto każdy uczeń/nica przed przystąpieniem do projektu (ex-ante) zostanie podany testom
kwalifikacyjnymi, jak i na zakończenie zajęć(ex-post).
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W efekcie realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodami aktywizującymi
przewiduje się, że co najmniej 90% uczniów/c biorących udział w projekcie uzyskają z tych przedmiotów
języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych średnią z ocen klasyfikacji rocznej o 0,15 pkt wyższą
niż w latach poprzedzających udział w projekcie. Danymi wyjściowymi ucznia/nicy będzie średnia ocen z
poprzedniej klasy z przedmiotów objętych projektem (język angielski, matematyka, przyroda (klasa VI
SP), fizyka, chemia, biologia i geografia) uzyskanych na zakończenie roku szkolnego (poniżej 4,0).
Ponadto każdy uczeń/ca przed przystaniem do projektu (ex-ante) zostanie podany testom kwalifikacyjnym,
jak i na zakończenie zajęć (ex-post).
b) Organizacja warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność dla uczniów uzdolnionych/lepiej
uczących się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Smołdzino:
•
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48,76 – 214
Smołdzino, tel., fax.: +48 59 8117321, e – mail: zszsmoldzino@onet.pl
Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność prowadzone będą dla uczniów/c uzdolnionych/
lepiej uczących się.
Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej przeprowadzone zostaną warsztaty MŁODEGO
NAUKOWCA, do których zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:
a) kryterium formalne (obligatoryjne): ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedniego
uzyskali z przedmiotów matematyka, przyroda i język angielski średnią ocen powyżej 4,0,
b) kryterium formalne (dodatkowe): na podstawie ocen z przedmiotów matematyka, przyroda ze
świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedzającego, uzyskają największą liczbę punktów
według poniższej punktacji:
- w przypadku oceny dobrej – 2 pkt,
- w przypadku oceny celującej, b. dobrej - 1 pkt,
- w przypadku oceny dostatecznej - 0 pkt,
- w przypadku oceny dopuszczającej -0 pkt,
- w przypadku uczniów klas IV będzie brana pod uwagę ocena opisowa/ opinia z klasy III.
Do ww. wsparcia mogą być dopuszczeni uczniowie, którzy uzyskali pozytywną rekomendację nauczyciela
prowadzącego.
W efekcie realizacji warsztatów naukowych metodami aktywizującymi przewiduje się, że co najmniej
90% uczniów/nic biorące udział w projekcie uzyskają z tych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
średnią z ocen klasyfikacji rocznej o 0,15 pkt wyższą niż w latach poprzedzających udział w projekcie.
Danymi wyjściowymi ucznia/nicy będzie średnia ocen z poprzedniej klasy z przedmiotów objętych
projektem (język angielski, matematyka, przyroda) uzyskanych na zakończenie roku szkolnego, która
będzie powyżej 4,0. W przypadku uczniów, którzy w poprzedniej klasy uzyskali ocenę klasyfikacją
opisową danymi wyjściowymi będzie przeprowadzone badanie ex-ante i ex-post, które potwierdzi ocenę
klasyfikacji roczną o 0,15 pkt wyższą. Ponadto każdy uczeń/nica przed przystaniem do projektu (ex-ante)
zostanie podany testom kwalifikacyjnymi, jak i na zakończenie zajęć(ex-post).
Dla uczniów klas I-III Gimnazjum przeprowadzone zostaną warsztaty ODKRYWCY, do których
zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:
a) kryterium formalne (obligatoryjne): ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedniego
uzyskali z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i języka angielskiego średnią
ocen powyżej 4,0,
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b) kryterium formalne (dodatkowe): na podstawie ocen z przedmiotów matematyka, fizyka, chemia,
biologia, geografia, ze świadectwa ukończenia roku szkolnego z roku poprzedzającego, uzyskają
największą liczbę punktów według poniższej punktacji:
- w przypadku oceny dobrej – 2 pkt,
- w przypadku oceny celującej, b. dobrej - 1 pkt,
- w przypadku oceny dostatecznej - 0 pkt,
- w przypadku oceny dopuszczającej -0 pkt,
- w przypadku uczniów klas I będzie brana pod uwagę średnia ocen uzyskana z przedmiotów matematyka,
przyroda z klas VI szkoły podstawowej.
W efekcie realizacji warsztatów naukowych metodami aktywizującymi przewiduje się, że co najmniej
90% uczniów/nic biorące udział w projekcie uzyskają z tych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
średnią z ocen klasyfikacji rocznej o 0,15 pkt wyższą niż w latach poprzedzających udział w projekcie.
Danymi wyjściowymi ucznia/nicy będzie średnia ocen z poprzedniej klasy z przedmiotów objętych
projektem (język angielski, matematyka, przyroda (klasa VI SP),fizyka, chemia, biologia, geografia)
uzyskanych na zakończenie roku szkolnego (powyżej 4,0). Ponadto każdy uczeń/nica przed przystaniem
do projektu (ex-ante) zostanie podany testom kwalifikacyjnym, jak i na zakończenie zajęć (ex-post).
c) Doradztwo edukacyjno- zawodowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Smołdzinie.
•
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48,76 – 214
Smołdzino, tel., fax.: +48 59 8117321, e – mail: zszsmoldzino@onet.pl.
Obowiązującym kryterium dopuszczającym do zajęć jest pozytywna opinia/ rekomendacja nauczyciela
prowadzącego/ wychowawcy.
W efekcie realizacji dodatkowych warsztatów przewiduje się, że co najmniej 90% uczniów/nic klas IV SP
biorący udział w projekcie nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie planowania własnej ścieżki kariery
zawodowej (wzrost stopnia świadomości), co zostanie zweryfikowane cyklem testów przeprowadzanych
na początku, w trakcie i na zakończenie udziału ucznia/nicy w zajęciach zwiększających dostęp do
doradztwa zawodowego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
d) Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli/lek w zakresie stosowania nowych metod
nauczania:
•
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48,76 – 214
Smołdzino, tel., fax.: +48 59 8117321, e – mail: zszsmoldzino@onet.pl.
W efekcie realizacji kursów doskonalących dla nauczycieli/lek przewiduje się, że co najmniej 90 %
nauczycieli/lek nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: a) stosowania metody eksperymentu w procesie
nauczania i rozwijanie komp. kluczowych w zakr. nauk matematyczno-przyrodniczych, b) w zakresu
reagowanie na błędy językowe uczniów j. angielskiego, c) w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w pracy
nowoczesnego nauczyciela.
3. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 03/10/2016 r. do 15/10/2016 r. na zajęcia i warsztaty
realizowane w roku szkolnym 2016/2017 oraz od 03/09/2017 r. do 15/09/2017 r. na zajęcia na zajęcia i
warsztaty w roku szkolnym 2017/2018. Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, co roku w okresie
realizacji projektu.
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4. Uczestników do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wymienione w ust.2, zgłaszają wychowawcy,
nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic.
Na zajęcia modułowe uczniowie zgłaszają chęć udziału u nauczycieli prowadzących.
5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
6. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na
terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
7. Stworzona zostanie lista rankingowa dziewcząt i chłopców zakwalifikowanych do projektu, z podziałem
na listę podstawową i rezerwową.
8. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest
przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
9. Każdy zrekrutowany uczeń/uczennica, który spełnia kryteria określone powyżej wypełnia wraz z
rodzicem formularz uczestnictwa i składa go w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu lub u
wychowawcy klasy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (a lub b). Każdy formularz
otrzymuje indywidualny numer, który będzie przypisany raz dla uczestnika projektu.
10. Formularz uczestnika oraz Regulamin są dostępne w sekretariacie szkół, u wychowawców klas, w
Biurze Projektu, a także na stronie internetowej Szkoły biorącej udział w Projekcie.
11. Powołana zostanie Komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, wyznaczeni
pracownicy Zespołu projektowego.
12. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych wniosków, analizę
dokumentacji szkolnej oraz przedłożonych opinii wychowawców i na tej podstawie określa grupę
docelową.
13. Na wniosek nauczyciela wychowawcy Komisja rekrutacyjna dokonuje dodatkowych rekrutacji
indywidualnych do zajęć w Projekcie wśród uczniów, których rodzice/opiekunowie prawni wykazali
bierność i nie zgłosili dziecka, a szczególnie wymaga wsparcia. Wychowawca klasy podczas
indywidualnego spotkania z rodzicem dopełnią wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do zajęć w Projekcie.
14. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników na dany
rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa.
15. W przypadku rezygnacji uczestników Projektu (do 30% postępu w realizacji projektu), do udziału w
zajęciach zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi ponownie wolę wzięcia
udziału w Projekcie poprzez ponowne wypełnienie deklaracji przez rodzica.
16. Prace Komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem oraz
podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2, 3 i 4.
17. Koordynator projektu/ Kierownik projektu zatwierdzi listy uczestników zakwalifikowanych do
projektu.
18. W przypadku małej ilości zgłoszeń Beneficjent przewiduje możliwość wydłużenia terminu
rekrutacji uczestników. Informacja na ten temat będzie ogłoszona na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Smołdzinie i Zespole Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie.
19. Miejsce na listach zależne jest od ilości spełnianych kryteriów, decyzję taką podejmuje Komisja
rekrutacyjna, która jest ostateczna i nie podlega zmianie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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20. Listy zostaną podane do publicznej wiadomości.
§5
Obowiązki uczestników
1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia, wszyscy uczniowie/uczennice mają obowiązek:
- podpisać wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym deklarację uczestnictwa w Projekcie, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (a lub b),
- podpisać oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 i 7,
- wypełnić wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym formularz danych osobowych w celu
przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.
2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w Projekcie.
3. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zajęciach, akceptuje
terminy i miejsce, które wyznaczy Wnioskodawca projektu.
4. Dodatkowe obowiązki uczestników:
•

wypełnianie ankiet i testów monitorujących rezultaty Projektu przed jego przystąpieniem (na 1
zajęciach) do Projektu, w trakcie trwania Projektu i po zakończeniu swojego udziału w Projekcie;

•

wypełnianie innych dokumentów związanych z realizacją Projektu;

•

przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa;

•

systematyczne uczestniczenie w zajęciach;

•

przestrzeganie punktualności;

•

rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzącego;

•

udzielenie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zewnętrznym zaangażowanym w realizację RPO WP na lata 2014-2020.

Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 70 % zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności
usprawiedliwione.
5. Za usprawiedliwioną nieobecność uznaje się:
• przyczyny zdrowotne: zwolnienia lekarskie;
• przyczyny losowe: wyjaśnienia pisemne rodzica/opiekuna prawnego.
§6
Zasady organizacji i uczestnictwa w Projekcie
1. Jeden uczestnik Projektu korzysta z kilku form wsparcia w zależności od zakwalifikowania się na
poniższe zajęcia:
a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Gminie Smołdzino. W ramach zajęć będą realizowane podzadania:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotu matematycznoprzyrodniczego dla uczniów/nic klas IV-VI w Szkole Podstawowej.
W każdej Szkole zostaną organizowane grupy ćwiczeniowe, które wezmą udział w zajęciach
dodatkowych z wykorzystaniem sprzętu TIK i tablic interaktywnych:
1) JĘZYK ANGIELSKI -ogółem będzie 6 grup ćw., w tym 3 gr. ćw. w każdym roku szkol. W
grupie będzie 3-6 uczniów/nic (wielkość grupy może ulec zmianie). Dla każdej klasy po 1 grupie
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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ćw. Grupy będą tworzone dla uczniów/c klas IV, V i VI. Każda grupa odbędzie 3h zajęć w m- cu,
30 h w roku szkolnym. Ogółem będzie 180 h zajęć.
2) MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH z podziałem na moduły:
a) MATEMATYCZNY- Zajęcia dla 8 grup ćw., w tym po 4 gr. ćw. w każdym roku szkol. W
grupie będzie 3-8 uczniów/nic (wielkość grupy może ulec zmianie). Grupy będą tworzone dla
uczniów/c klas IV, V i VI. Każda z grup odbędzie 5 h zajęć w m-cu, 50 h w roku szkolnym.
Ogółem będzie 400 h zajęć;
b) PRZYRODNICZY- Zajęcia dla 8 grup ćw., w tym po 4 gr. ćw. w każdym roku szkolnym. W
grupie będzie 3-8 uczniów/nic (wielkość grupy może ulec zmianie). Grupy będą tworzone dla
uczniów/c klas IV, V i VI. Każda z grup odbędzie 5 h zajęć w m-cu, 50 h w roku szkolnym.
Ogółem będzie 400 h zajęć.
Wsparciem zostanie objętych łącznie 64 uczniów, w tym: 30 Chłopców i 34 Dziewcząt klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Smołdzinie.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotu matematycznoprzyrodniczego dla uczniów/nic klas I-III w Gimnazjum:
1)JĘZYK ANGIELSKI- Zajęcia dla ogółem 6 grup ćwiczeniowych, w tym po 3 grupy
ćwiczeniowe w każdym roku szkolnym W grupie będzie 3- 10 uczniów/nic (wielkość grupy może
ulec zmianie). Grupy będą tworzone dla uczniów/c klas I, II i III. Każda z grup odbędzie 5 h zajęć
w m-cu, 50 h w roku szkolnym. Ogółem będzie 300 h zajęć.
2) ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE z podziałem na moduły:
a) MATEMATYCZNY- zajęcia dla ogółem 6 grup ćwiczeniowych, w tym po 3 grupy
ćwiczeniowe w każdym roku szkolnym. W grupie będzie 3-6 uczniów/nic (wielkość grupy może
ulec zmianie). Grupy będą tworzone dla uczniów/c klas I, II, III. Każda z grup odbędzie 5 h zajęć
w m-cu, 50 h w roku szkolnym. Ogółem będzie 300 h zajęć;
b) PRZYRODNICZY- zajęcia dla ogółem 6 grup ćwiczeniowych, w tym po 3 grupy ćwiczeniowe
w każdym roku szkol. W grupie będzie 3-6 uczniów/nic (wielkość grupy może ulec zmianie).
Grupy będą tworzone dla uczniów/c klas I, II i III. Każda z grup odbędzie 5 h zajęć w m-cu, 50 h
w roku szkolnym. Ogółem będzie 300 h zajęć.
Wsparciem zostanie objętych łącznie 43 uczniów, w tym: 24 Chłopców i 19 Dziewcząt klas I-III
Gimnazjum w Smołdzinie.
b) Organizacja warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność dla uczniów uzdolnionych w
Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gmina Smołdzino. W ramach zajęć będą realizowane podzadania:
W zadaniu tym zostaną zorganizowane zajęcia dot. warsztaty z kreatywności i innowacyjności dla uczniów
uzdolnionych/lepiej uczących się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminy Smołdzino. Wsparciem
zostanie objętych łącznie 72 uczniów, w tym: 46 (21 Chłopców i 25 Dziewcząt) uczniów uzdolnionych/
lepiej uczących się klas IV-VI Szkoły Podstawowej i 26 (14 Chłopców i 12 Dziewcząt) uczniów klas I-III
Gimnazjum w Smołdzinie.
W ramach zadania zostaną zorganizowane 2 podzadania:
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1) Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/nic klas uzdolnionych/ lepiej
uczących się IV-VI w Szkole Podstawowej, gdzie zostaną zorganizowane warsztaty naukowodydaktyczne MŁODEGO NAUKOWCA. Ogółem zaplanowano zorganizować 6 grup ćw., po 3
w każdym roku szkolnym. Każda grupa odbędzie po 30 h zajęć/warsztatów, 3 h w m-cu. Ogółem
będzie 180 h zajęć.
Wsparciem zostanie objętych łącznie 46 uczniów, w tym: 21 Chłopców i 25 Dziewcząt klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Smołdzinie.
2) Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/nic uzdolnionych/ lepiej
uczących się klas I-III Gimnazjum, gdzie zostaną zorganizowane dla 3 grup warsztaty naukowodydaktyczne ODKRYWCY. Ogółem zaplanowano zorganizować 6 grup ćw., po 3 w każdym
roku szkolnym. Każda grupa odbędzie po 30 h zajęć/warsztatów, 3 h w m-cu. Ogółem będzie 180
h zajęć.
Wsparciem zostanie objętych łącznie 26 uczniów, w tym: 14 Chłopców i 12 Dziewcząt klas I-III
Gimnazjum w Smołdzinie.
c) Doradztwo edukacyjno - zawodowe i wsparcie psychologiczne - pedagogiczne w Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Smołdzinie
W zadaniu 3 zostaną zorganizowane zajęcia dot. umiejętności planowania ścieżki edukacyjno– zawodowej
dla 121 uczniów, w tym: 52 (12 Chłopców/ 29 Dziewcząt) uczniów klas VI Szkoły Podstawowej i 69 (37
Chłopców/ 32 Dziewcząt) uczniów klas I-III Gimnazjum w Smołdzinie.
W ramach zadania zostaną zorganizowane 2 podzadania:
a) Podzadanie 3.1 Zajęcia dla uczniów/nic klas VI Szkoły Podstawowej, którzy wezmą udział
dodatkowych warsztatach tematycznych:
1) Doradztwo zawodowe -warsztaty grupowe prowadzone przez doradców/czynie zawodowych/e dla
uczniów klas VI (2 gr. x 6h), po 1 grup w roku szkolnym.
2) Doradztwo zawodowe - konsultacje indywidualne prowadzone przez doradców/doradczynie
zawodowych/e - 4h/ szkoła/ m-c/ 16 m-cy dla uczniów klas VI.
3) Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne - warsztaty grupowe - 2 grup x 3h dla uczniów klas VI, po 2
gr. w roku szkolnym.
4) Trening pamięci - 2 gr x 30 h dla uczniów klas VI, po 1 gr. w roku szkolnym.
b) Podzadanie 3.2 Zajęcia dla uczniów/nic klas I-III Gimnazjum, którzy wezmą udział dodatkowych
warsztatach tematycznych:
1) Doradztwo zawodowe -warsztaty grupowe prowadzone przez doradców/czynie zawodowych/e. Łącznie
zostanie zorganizowanych 6 grup ćw., po 3 grupy w roku szkolnym. Zajęcia będą trwały 6h w roku
szkolnym dla każdej z grup.
2) Doradztwo zawodowe - konsultacje indywidualne prowadzone przez doradców/doradczynie
zawodowych/e - 4h/szkoła/m-c/16 m-cy dla uczniów klas I-III.
3) Warsztaty psychologiczno -pedagogiczne - warsztaty grupowe - 3 grup x 6h w roku szkolnym dla
uczniów klas I-III.
4) Trening pamięci - 6 gr. x 30 h dla uczniów klas I-III.
2. Dokumentacja zajęć obejmuje prowadzenie dzienników zajęć, listy obecności, harmonogramu i
programu zajęć, dokumentacji zdjęciowej oraz ankiet i testów oceny (ex -ante i ex-post).
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3. Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją zajęć i warsztatów w każdej z ww. placówek sprawuje
ww. Dyrektor, przy pomocy wyznaczonych/oddelegowanych pracowników i Zespół projektowy.
§7
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
2. W przypadku przekroczenia limitu 30 % nieobecności Wnioskodawca/Projektodawca zastrzega sobie
prawo wykreślenia uczestnika z listy beneficjentów.
3. W szczególnych sytuacjach, uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. długo trwała choroba,
zmiana miejsca zamieszkania), uczniowie/uczennice zakwalifikowani/e do udziału w Projekcie mają
prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach,
podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna w terminie do 7 dni od dnia zaistniałej sytuacji.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, a także
przepisy prawa wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
2. Wnioskodawca/Projektodawca projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym
poinformuje publicznie.
3. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w
Urzędzie Gminy w Smołdzinie i Zespole Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie..
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 października 2016 roku i obowiązuje na czas trwania Projektu.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów prowadzonych zajęcia oraz terminów
zajęć w trakcie trwania Projektu z przyczyn techniczno - organizacyjnych bądź innych przyczyn
niezależnych od Wnioskodawcy.
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Załączniki:
Załącznik nr 1a - do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie- dot. uczniów szkół podstawowych

FORMULARZ REKRUTACYJNY
NUMER FORMULARZA/
INDYWIDUALNY NUMER
UCZNIA (numer kolejny/ rok):

..................../.....................
(wzór: numer zgłoszenia/klasa/szkoła/rok,
Np. /VI/SP/2016)

DATA ZAREJSTROWANIA:
PLACÓWKA OŚWIATOWA DO
KTÓREJ ZŁOŻONO
ZGŁOSZENIE (PIECZĘĆ
SZKOŁY)
(wypełnia osoba przyjmująca dokumentację)

Do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z
Gminy Smołdzino” realizowanego w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania
03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Telefon rodzica/opiekuna prawnego
Nazwa i adres szkoły
Klasa
Średnia ocen z przedmiotów: j. angielski,
matematyka, przyroda na koniec roku
szkolnego 2015/2016 lub 2016/2017*
Uzyskane punkty z poniższych przedmiotów:
• język angielski**
• matematyka
• przyroda
Oświadczam, iż moje dziecko posiada***:
- trudności w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych,
- zainteresowania matematyczno – przyrodnicze i językowe,
- zainteresowania w zakresie rozwoju kompetencji naukowo – technicznych,
- zainteresowania w zakresie robotyki,
- niski poziom motywacji do nauki,
- brak wiary we własne możliwości,
- niewystarczającą wiedzę z zakresu metod uczenia się,
* dotyczy uczniów/uczennic z klas V – VI, dla uczniów klasy IV należy wpisać czy uczeń/ca ma
trudności/nie ma trudności w nauce (edukacja matematyczna i edukacja przyrodnicza) na podstawie oceny
opisowej,
** nie jest brany pod uwagę, gdy średnia ocen jest powyżej 4,00
*** podkreśl właściwe, można podkreślić więcej niż 1 pozycję.
Oświadczam, że wyrażam chęć uczestnictwa mojego dziecka w następujących formach wsparcia:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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Rodzaj zajęć

Deklaracja uczestnictwa
(wpisz „tak” przy
wybranych zajęciach)

Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
1.1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotów matematycznoprzyrodniczych dla uczniów/nic klas IV-VI w Szkole Podstawowej według modułów:
 języka angielskiego
 matematyki
 przyrody
2.1 Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/nic klas
uzdolnionych/ lepiej uczących się IV-VI w Szkole Podstawowej.
3.1. Zajęcia dla uczniów/nic klas VI Szkoły Podstawowej:
a)Doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe prowadzone przez
doradców zawodowych dla
uczniów klas VI 6h w roku
szkolnym
b)) Doradztwo zawodowe - konsultacje indywidualne prowadzone
przez doradców zawodowych - 4h/szkoła/m-c
c)Warsztaty psychologiczno -pedagogiczne - warsztaty grupowe 3h,
w roku szkolnym.
d) Trening pamięci - 30 h
Ponadto oświadczam, że:
- moje dziecko jest uczniem/uczennicą .............................................................................(nazwa szkoły),
- moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia
formularza rekrutacyjnego,
- zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w
działaniach informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją tego projektu,
- zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacj, udziału w
projekcie oraz jego realizacji.

……………………...............

……………………...............

Miejscowość i data

czytelny podpis
ucznia/uczennicy
…………………………………...
czytelny podpis rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika projektu
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Załącznik nr 1b - do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie- dot. uczniów szkół gimnazjalnych

FORMULARZ REKRUTACYJNY
NUMER FORMULARZA/
INDYWIDUALNY NUMER
UCZNIA (numer kolejny/ rok):

..................../.....................
(wzór: numer zgłoszenia/klasa/szkoła/rok,
Np. /I/G/2016)

DATA ZAREJSTROWANIA:
PLACÓWKA OŚWIATOWA DO
KTÓREJ ZŁOŻONO
ZGŁOSZENIE (PIECZĘĆ
SZKOŁY)
(wypełnia osoba przyjmująca dokumentację)

Do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z
Gminy Smołdzino” realizowanego w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania
03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Telefon rodzica/opiekuna prawnego
Nazwa i adres szkoły
Klasa
Średnia ocen z przedmiotów: j. angielski,
matematyka, fizyka, chemia, biologia,
geografia na koniec roku szkolnego
2015/2016 lub 2016/2017*
Uzyskane punkty z poniższych przedmiotów:
 język angielski**
 matematyka
 fizyka
 chemia
 biologia
 geografia
 przyroda
Oświadczam, iż moje dziecko posiada***:
- trudności w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych,
- zainteresowania matematyczno – przyrodnicze i językowe,
- zainteresowania w zakresie rozwoju kompetencji naukowo – technicznych,
- zainteresowania w zakresie robotyki,
- niski poziom motywacji do nauki,
- brak wiary we własne możliwości,
- niewystarczającą wiedzę z zakresu metod uczenia się,
* dotyczy uczniów/uczennic z klas I – III, dla uczniów klasy I należy wpisać średnią z ocen z
przedmiotów (języka angielski, matematyka i przyroda) z ukończenia klasy VI szkoły podstawowej,
** nie jest brany pod uwagę, gdy średnia ocen jest powyżej 4,00
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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*** podkreśl właściwe, można podkreślić więcej niż 1 pozycję.
Oświadczam, że wyrażam chęć uczestnictwa mojego dziecka w następujących formach wsparcia:
Deklaracja uczestnictwa
Rodzaj zajęć
(wpisz „tak” przy
wybranych zajęciach)
Dla uczniów klas I-III Gimnazjum
1.2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotów matematycznoprzyrodniczych dla uczniów/nic klas I-III Gimnazjum:
 języka angielskiego
 matematyki
 przyrody (fizyka, chemia, geografia, biologia)
2.2. Warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/nic
uzdolnionych/ lepiej uczących się klas I-III Gimnazjum.
3.1. Zajęcia dla uczniów/nic klas I -III Gimnazjum:
a) Doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe prowadzone przez
doradców zawodowych dla uczniów klas I-III (6h w roku szkolnym)
b) Doradztwo zawodowe - konsultacje indywidualne prowadzone
przez doradców zawodowych - 4h/szkoła/m-c
c) Warsztaty psychologiczno -pedagogiczne - warsztaty grupowe 3h,
w roku szkolnym.
d) Trening pamięci - 30 h
Ponadto oświadczam, że:
- moje dziecko jest uczniem/uczennicą .............................................................................(nazwa szkoły),
- moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia
formularza rekrutacyjnego,
- zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w
działaniach informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją tego projektu,
- zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacj, udziału w
projekcie oraz jego realizacji.

……………………...............

……………………...............

Miejscowość i data

czytelny podpis
ucznia/uczennicy
…………………………………...
czytelny podpis rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

PROTOKÓŁ REKRUTACJI
Do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum z Gminy Smołdzino” realizowanego w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji
ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ................................................ (nazwa i adres placówki oświatowej Gminy Smołdzino, w której
przeprowadzono rekrutację) w dniach ………........................................................ Komisja Rekrutacyjna w
składzie:

przeprowadziła zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępu, rekrutację uczniów klas …..............
........................................................................... (nazwa i adres placówki oświatowej Gminy Smołdzino, w
której przeprowadzono rekrutację) do udziału w zajęciach:
…………………………………………………………………………………................................................
.....................................
(wpisać nazwę formy wsparcia)
Po przeanalizowaniu ……….. (podać liczbę) formularzy rekrutacyjnych do w/w zajęć realizowanych w
ramach Projektu wybrano uczniów zweryfikowanych pod kątem wskazanych we wnisoku o
dofinansowanie kryteriów*:
*:
a)
b)
c)
W załączeniu listy rankingowe i rezerwowe do danego rodzaju wsparcia.
Podpisy Członków komisji:

* wypisać kryteria dostępu do w/w zajęć

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

LISTA RANKINGOWA NR ….
Dzieci zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych
wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” realizowanego w ramach
Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
…………………………………………………………………………………................................................
.....................................
(wpisać nazwę formy wsparcia)
realizowanych w ...........................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki oświatowej Gminy Smołdzino, w której prowadzone będą zajęcia)
Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Klasa

Podsumowanie:
Liczba uczniów ogółem, w tym:
- liczba chłopców (M):
- liczba dziewcząt (K):

Podpisy Członków komisji:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

LISTA REZERWOWA NR ….
Dzieci ubiegających się do udziału w zajęciach w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji

kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”
realizowanego w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
…………………………………………………………………………………................................................
.....................................
(wpisać nazwę formy wsparcia)
realizowanych w ...........................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki oświatowej Gminy Smołdzino, w której prowadzone będą zajęcia)
Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Klasa

Podsumowanie:
Liczba uczniów ogółem, w tym:
- liczba chłopców (M):
- liczba dziewcząt (K):

Podpisy Członków komisji:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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Załącznik nr 5 a do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie- dot. uczniów szkół podstawowych
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„„Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z Gminy Smołdzino”
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w projekcie pn „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” realizowanym przez Gminę Smołdzino
w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego i przedmiotów matematycznoprzyrodniczych dla uczniów/nic klas IV-VI w Szkole Podstawowej:
•

języka angielskiego

•

matematyki

•

przyrody

2. Warsztaty MŁODEGO NAUKOWCA z kreatywności i innowacyjności
dla uczniów uzdolnionych/ lepiej uczących się w Szkole Podstawowej.
3. Zajęcia dotyczące umiejętności planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej dla
uczniów klas VI Szkoły Podstawowej.

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko ucznia:
Data i miejsce urodzenia :
Nazwa i adres Szkoły:

Klasa:

PESEL:
Adres zamieszkania:
Telefon rodzica/opiekuna prawnego:
Adres e-mail:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

NIE

ODMAWIAM PODANIA
INFORMACJI

TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (należy
zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

Osoba z niepełnosprawnościami
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

NIE

ODMAWIAM PODANIA
INFORMACJI

TAK

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

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

NIE

ODMAWIAM PODANIA
INFORMACJI

TAK

 Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do
systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania
udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.
 Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą
nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Usprawiedliwienie
nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji
projektu.
 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko
spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem
się o udział w projekcie są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz danych dziecka przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji
działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne,
którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb
przyszłych uczestników (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst
jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
oraz ich poprawiania.

*

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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Załącznik nr 5b do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie- dot. uczniów szkół gimnazjalnych
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„„Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z Gminy Smołdzino”
Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w projekcie pn „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” realizowanym przez Gminę Smołdzino
w ramach Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów klas I-III
Gimnazjum z poniższych przedmiotów:
•

języka angielskiego

•

matematyki

•

przyrody (zajęcia fizyczno-chemiczne)

2. Warsztaty ODKRYWCY rozwijające kreatywność i innowacyjność dla uczniów/c
uzdolnionych/ lepiej uczących się klas I-III Gimnazjum.
3. Zajęcia dotyczące umiejętności planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej dla
uczniów klas I-III Gimnazjum.

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko ucznia:
Data i miejsce urodzenia :
Nazwa i adres Szkoły:

Klasa:

PESEL:
Adres zamieszkania:
Telefon rodzica/opiekuna prawnego:
Adres e-mail:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

NIE

ODMAWIAM PODANIA
INFORMACJI

TAK

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (należy
zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

Osoba z niepełnosprawnościami
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

NIE

ODMAWIAM PODANIA
INFORMACJI

TAK

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”):

TAK

NIE

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
powyżej)
NIE

ODMAWIAM PODANIA
INFORMACJI

TAK

 Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania
udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.
 Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą
nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Usprawiedliwienie
nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu uzupełnienia dokumentacji
projektu.
 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko
spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem
się o udział w projekcie są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
oraz danych dziecka przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji
działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne,
którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb
przyszłych uczestników (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst
jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
oraz ich poprawiania.

*

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
iż w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane
uczestników indywidualnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810),
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi 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 2015 r. poz. 2135, z późn.
zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
5. Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014
r., wyznaczający kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014- 2020 w
ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybołówstwa;
6. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – umowa zawarta pomiędzy Rządem
Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. , będąca wynikiem
dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji
celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju,
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jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i
realizacji.
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Rozwijanie
kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”, w
szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu,
ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP
2014-2020), współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP
2014-2020, współfinansowanego z EFS;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Województwem
Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu Projekt - Gmina Smołdzino, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 76214 Smołdzino oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji Zarządzającej, lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, oraz beneficjenta kontrole i
audyt w ramach RPO WP 2014-2020;
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6. w terminie 4 tygodni 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;1
7. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

1

Wykreślić, jeśli nie dotyczy.

*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w
odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji
Powierzającej, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507);
2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi 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 2015 r. poz. 2135, z późn.
zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.);
3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające
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 beneficjentem, beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
5. Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Nr
RPPM/12/2015
3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Rozwijanie kompetencji
kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”, w szczególności
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,współfinansowanego z EFS oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
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informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS;
4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej- Województwem
Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu Projekt - Gmina Smołdzino, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 76214 Smołdzino oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Powierzającej,
Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020;
5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

*

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

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