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REGULAMIN 

rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa kryteria rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie 

pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 

12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Leśna Podlaska. 

3. Realizatorem projektu jest Zespół Placówek Oświatowych im. Żołnierzy 

mjr. „Zenona” w Leśnej Podlaskiej – Szkoła Podstawowa. 

4. Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. 

§ 2 

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia 

ogólnego z przedmiotów ścisłych (m.in. matematyka, informatyka, chemia, fizyka), 

językowych (j. angielski, j. rosyjski, j. francuski) oraz wspomagających umiejętność 

uczenia się, świadomość i ekspresję kulturalną, rozwój kompetencji społecznych 

i obywatelskich poprzez organizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć. 

2. Nastąpi wzrost poziomu wiedzy z kompetencji kluczowych, uczniowie nabędą 

umiejętność pracy zespołowej, zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia 

ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 
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3. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy przeprowadzonej w Zespole 

Placówek Oświatowych im. Żołnierzy mjr. „Zenona” w Leśnej Podlaskiej – Szkole 

Podstawowej. 

§ 3 

REKRUTACJA 

1. Rekrutacja rozpocznie się 12 września 2018 r. 

2. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka: 

Projekt „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska”), od nauczycieli 

prowadzących zajęcia, ze szkolnego sekretariatu. 

3. Dokumenty rekrutacyjne należy składać u nauczycieli prowadzących zajęcia, 

w których uczeń chce uczestniczyć lub w szkolnym sekretariacie. 

4. Jeden uczeń może wziąć udział w różnych rodzajach zajęć pod warunkiem, 

że harmonogramy wybranych zajęć nie będą ze sobą kolidowały i nie wpłynie to na 

frekwencję ucznia na zajęciach. 

5. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie wypełnionych 

dokumentów rekrutacyjnych, w skład których wchodzą: 

a) karta zgłoszeniowa (zał. nr 1 do niniejszego „Regulaminu”), 

b) deklaracja uczestnictwa (zał. nr 2 do niniejszego „Regulaminu”), 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(zał. nr 3 do niniejszego „Regulaminu”). 

6. Rekrutację uczestników przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna złożona z Koordynatora 

i nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

7. W sytuacjach spornych decydująca będzie kolejność zgłoszeń oraz decyzja Komisji 

Rekrutacyjnej. 

8. Rekrutacja będzie odbywała się zgodnie z polityką równych szans. 

9. Komisja Rekrutacyjna wywiesi na tablicy ogłoszeń zatwierdzone listy uczestników 

projektu. 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

2. Zajęcia w ramach projektu odbywają się po zajęciach lekcyjnych. 
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3. Zajęcia odbywają się na terenie  Zespołu Placówek Oświatowych im. Żołnierzy 

mjr. „Zenona” w Leśnej Podlaskiej – Szkoły Podstawowej. 

4. Obowiązkiem uczestnika jest potwierdzanie własnoręcznym podpisem na liście 

obecności swojej obecności na każdych zajęciach. 

5. Uczestnik/czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa 

w wybranych zajęciach. 

6. Dopuszczalny próg nieobecności wynosi 20% jednostek zajęciowych. 

7. Nieobecności na zajęciach dopuszczalne są jedynie z powodu przypadków losowych 

(np. choroba). 

8. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a do przedstawiania pisemnego 

usprawiedliwienia nieobecności potwierdzonego przez rodzica/opiekuna prawnego, 

bądź zwolnienia lekarskiego. 

9. Koordynator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/czki z listy uczestników 

projektu w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję 

o skreśleniu uczestnika/czki Koordynator podejmuje w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczeń , który ubiega się o uczestnictwo w projekcie poprzez złożenie dokumentów, 

o których mowa w § 3 p. 2 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1  

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie 

pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” 

Dane osobowe Imię   

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Klasa  

Adres 

zamieszkania 

 

 

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

 Adres do 

korespondencji (jesli 

jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

Dane kontaktowe Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

Nazwa zajęć, w których uczeń/uczennica chce uczestniczyć: 

………………………………………………………………… 

Oświadczenie: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” i akceptuję jego zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 

oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

3. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są prawdziwe. 

 

……………………………….     …….……………………………… 

Podpis ucznia/uczennicy    podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Deklaruję udział w projekcie pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś 

priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne, 

którego beneficjentem jest Gmina Leśna Podlaska, a realizatorem Zespół Placówek 

Oświatowych im. Żołnierzy mjr. „Zenona” w Leśnej Podlaskiej – Szkoła Podstawowa. 

  

Oświadczam, że:  

1. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. 

„Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” i akceptuję jego warunki, 

2.  spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna 

Podlaska”, 

3.  zapoznałem/am się z zasadami obowiązującymi w projekcie, tym samym 

zobowiązuję się do systematycznego udziału w zajęciach, do których zostałem/am 

zakwalifikowany/a, 

4.  zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, 

5.  wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 

badaniach dotyczących realizowanego projektu, 

6. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją 

projektu (np. zdjęć, filmów), 

7. dane zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

 

…………………………………..   ………………………………………… 

podpis ucznia/uczennicy       podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w zakresie 

zbiorów: 

 

1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, 

2. Centralny  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 

 

I. W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:  

a. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru nr 1. 

b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa dla 
zbioru nr 2. 

2) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 

ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 na podstawie: 

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.), 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),  

c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 

d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 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 z 30.09.2014, str. 1). 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:  

a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, 

monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – 

dotyczy zbioru nr 1. 

b. realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia 

uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2. 

4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania: 

a. Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Województwo Lubelskie z siedzibą przy 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,  

b. Beneficjentowi/partnerom realizującym projekt – Gmina Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna 
Podlaska, 
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c. podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Zespół Placówek 

Oświatowych im. Żołnierzy mjr. „Zenona”, ul. Bialska 25, 21-542 Leśna Podlaska. 

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub kontrole 

i audyt RPO WL 2014-2020 na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Instytucji 

Zarządzającej lub beneficjenta. 

5) Moje dane mogą zostać udostępnione Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 71 
ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w związku z realizacją zadań wynikających z art. 50 

ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1778, z późn. zm.). 

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

7) W terminie do 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. 

8) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu i sytuacji 

na rynku pracy, a także informacje na temat: udziału w kształceniu lub szkoleniu, uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji oraz innych zmian, które nastąpiły w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej.

1
 

9) Moje dane osobowe będą przetwarzane w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 

2014-2020. 

10) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

11) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres: ul. Grottgera 4, 

20-029 Lublin. 

12) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

13) Mam prawo dostępu do treści swoich danych. 

14) Mam prawo żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

15) Mam obowiązek zaktualizować moje dane teleadresowe w przypadku, gdy ulegną one zmianie przed 

zakończeniem udziału w projekcie. 

16) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

17) Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

………..……………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNAPRAWNEGO 

 

 

                                                             
1
 Dotyczy projektów, w których występuje obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej, społecznej lub zawodowej. 


