
Załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Giżycka Nr 386/2017
z dnia 19 kwietnia 2017

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe

- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”

 
 § 1.

 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa  cele  projektu  i  zasady rekrutacji  oraz  uczestnictwa w projekcie  pn. 

przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji 

kluczowych  przedszkolaków  z  Giżycka współfinansowanego  z  EFS  w  ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Typ projektu 

SZOOP: Wspieranie kompetencji  kluczowych dzieci  w zakresie  porozumiewania się  w językach 

obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

2. Jednostką  realizującą  projekt  jest  Miejski  Zespół  Obsługi  Szkół  i  Przedszkoli  w  Giżycku, 

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku (PM1), Przedszkole Miejskie nr 4 

w Giżycku (PM4), Biuro Projektów Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Projekt realizowany jest  w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku i 

Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku.

4. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.03.2017r.- 3.03.2019r. Udział we wszystkich formach 

wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do Przedszkola Miejskiego 

nr  1  z  Oddziałem Integracyjnym w Giżycku i  Przedszkola  Miejskiego nr  4  w Giżycku,  do  ich 

rodziców i nauczycieli z PM 1 i PM 4.

6. Kampania  promocyjna  zachęcająca  do  aktywnego  zaangażowania  w  projekcie  zostanie 

przeprowadzona  w  przedszkolach  PM  1  i  PM  4:  plakat  i  broszura  informacyjna,  spotkania 

informacyjne  z  rodzicami  oraz  z  nauczycielami,  informacje  na  stronach  www  PM  1  i  PM  4, 

dystrybucję materiałów drukowanych, także informacja telefoniczna.

7. Termin rekrutacji:  kwiecień  –  maj  2017,  a  także  w razie  potrzeby i/lub  rezygnacji  uczestników 

rekrutacja dodatkowa uzupełniająca w roku 2018.
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§2.

Cele projektu

1. Zapewnienie  wysokiej  jakości  edukacji  przedszkolnej  dzieciom,  podniesienie  standardów  usług 

edukacyjnych  poprzez  podniesie  funkcjonalności  bazy  dydaktycznej  oraz  zdobycie  nowych 

kwalifikacji przez nauczycieli.

2. Wyrównanie deficytów i podniesienie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Zniwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności 

dzieci.

4. Wsparcie  i  wykształcenie  kompetencji  kluczowych  dzieci  w  zakresie  porozumiewania  się  w 

językach obcych oraz  kompetencji  społecznych,  inicjatywności,  przedsiębiorczości,  kreatywności 

poprzez  rozbudzanie  i  rozwijanie  zdolności  muzycznych,  plastycznych,  teatralnych,  tanecznych, 

sportowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych.

5. Przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  oraz  integracja  dzieci  z  niepełnosprawnościami  z 

rówieśnikami.

6. Podniesienie  kompetencji  kadry  pedagogicznej  przedszkoli  poprzez  wszechstronne,  regularne 

wsparcie merytoryczne.

7. Podniesienie  świadomości  rodziców  nt.  wagi  kompetencji  kluczowych,  a  także  specjalnych  i 

zróżnicowanych potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

8. Promocja opiekuńczej roli mężczyzn.

§3.

Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1. W  PM4  Zajęcia  dla  dzieci  z  inicjatywności,  przedsiębiorczości,  kreatywności,  umiejętności 

społecznych,

2. W PM4 Zajęcia z elementami gimnastyki i integracji sensorycznej,

3. W  PM4  Wycieczki  rozwijające  kreatywność,  inicjatywność,  przedsiębiorczość,  kompetencje 

społeczne, w tym wycieczki wyjazdowe,

4. W PM1 Zajęcia z jęz. angielskiego,

5. W PM1 Zajęcia wokalno -muzyczne, w tym wycieczki wyjazdowe,

6. W PM1 Zajęcia plastyczne, w tym wycieczki wyjazdowe,
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7. W PM1 Zajęcia teatralne, w tym wycieczki wyjazdowe,

8. W PM1 Zajęcia gimnastyczne,

9. W PM1 Zumba dla dzieci,

10. W PM1 Zajęcia przyrodnicze, w tym wycieczki wyjazdowe,

11. W PM1 Zajęcia matematyczne

12. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji ww. zajęć.

13. Podnoszenie  kwalifikacji zawodowych nauczycieli PM 1 i PM4 w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych u dzieci.

14. Spotkania informacyjne z rodzicami i udział rodziców w wycieczkach i zajęciach otwartych.

15. Spotkania z psychologiem.

16. Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w ulotce informacyjnej, zaś informacji dodatkowych 

udzielają Koordynatorzy projektu w PM1 i PM4. 

§4.

 Zasady rekrutacji dzieci do projektu

1. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym 

w Giżycku (PM1), ul. Drzymały 9 i Przedszkola Miejskiego nr 4 (PM4), ul. Jagiełły 3 w Giżycku, 

natomiast  zgłoszenia do projektu można składać osobiście  w PM1 lub PM4 w godzinach pracy 

przedszkoli, a także pocztą na adres PM1 lub PM4 lub drogą elektroniczną na adres pm1@gizycko.p 

lub  pm4@gizycko.pl  w terminie  do 5 maja 2017r. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję 

Rekrutacyjną składającą się z pracowników PM1 i PM4, pracującą pod nadzorem Dyrektorów PM1 i 

PM4 i Koordynatorów projektu w PM1 i PM4.

2. Dokumenty  rekrutacyjne  są  dostępne  w  PM1  i  PM4,  a  także  na  stronach  internetowych: 

www.przedszkole1gizycko.edupage.org, www.przedszkole4gizycko.pl, www.gizycko.pl.

3. Przy trudnościach w rekrutacji założonej liczby uczestników lub rezygnacji z udziału w projekcie lub 

przedszkola,  zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa z grupy dzieci nierekrutowanych do 

projektu.

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami  równych szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równy dostęp dla kobiet i mężczyzn. 

5. Zakwalifikowanie dzieci do udziału w projekcie odbędzie się na podstawie określonych kryteriów i 

wag im przypisanych:  
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W  pierwszej  kolejności  zostaną  zakwalifikowane  dzieci  z  niepełnosprawnością  i/lub  potrzebą 

kształcenia specjalnego - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  opinii  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju.  Następnie  rekrutacja  będzie 

powadzona w oparciu o następujące kryteria:

- dziecko z rodziny wielodzietnej - troje i więcej rodzeństwa - 8 pkt – na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców, 

- rodzic wychowujący samotnie dziecko - 8 pkt. - na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców,   

- dzieci z rodzin zastępczych - 8 pkt. - na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, 

-  niepełnosprawność  w  rodzinie:  rodzice  lub  rodzeństwo  -5pkt.-  na  podstawie  orzeczenia  o 

niepełnosprawności  lub  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  opinii  o  potrzebie  wczesnego 

wspomagania rozwoju,

- trudna sytuacja materialna rodziców - 6 pkt. na podstawie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy 

MOPS,

-  rodzic/  rodzice  bezrobotny/i  -  4pkt.-  na  podstawie  pisemnego  zaświadczenia  z  Powiatowego 

Urzędu Pracy lub oświadczenia rodziców,

- uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje dziecka – do 7 pkt. - na podstawie arkuszy obserwacji 

rozwoju dzieci i/lub arkuszy diagnozy gotowości szkolnej,

- deficyty i potrzeby – do 7 pkt.- na podstawie arkuszy obserwacji rozwoju dzieci i/lub arkuszy 

diagnozy gotowości szkolnej. 

6. O zakwalifikowaniu dziecka na określone zajęcia będą decydowały powyższe kryteria i wagi im 

przypisane, oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z § 9 Regulaminu.

§ 5.

 Zasady rekrutacji rodziców do projektu

Rekrutacja rodziców odbędzie się na podstawie:

1. Ankiety określającej ich oczekiwania.

2. Deklaracji zgody uczestnictwa rodziców w projekcie. (Załącznik 3)

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami  równych szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równy dostęp dla kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja  będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną składającą się z pracowników PM1 i 

PM4, pracującą pod nadzorem Dyrektorów PM1 i PM4 i Koordynatorów projektu w PM1 i PM4.
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§ 6.

Zasady rekrutacja nauczycieli do projektu

Rekrutacja nauczycieli odbędzie się na podstawie:

1. Kwestionariusza wytyczającego zakres przygotowania nauczycieli  do prowadzenia rozszerzonych 

działań w zakresie budowania kompetencji kluczowych u dzieci.

2. Deklaracji zgody uczestnictwa nauczycieli w projekcie.( Załącznik nr 5)

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami  równych szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równy dostęp dla kobiet i mężczyzn. 

4. Rekrutacja będzie prowadzona przez Dyrektorów PM1 i PM4 i/lub Koordynatorów projektu w PM1 

i PM4 pod nadzorem Dyrektorów PM1 i PM4.

§7.

 Uczestnictwo w projekcie

1. Uczestnicy zostaną zobowiązani do złożenia dotyczących ich dokumentów rekrutacyjnych:

a) Formularz rekrutacyjny dziecka i rodziców do projektu ( Załącznik nr1)

b) Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie (Załącznik nr 2)  

Deklaracji zgody uczestnictwa dziecka w projekcie powinna być podpisana przez oboje 

rodziców/opiekunów prawnych, bądź przez jednego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko.

c) Deklaracja zgody uczestnictwa rodziców w projekcie (Załącznik nr3)

d) Potwierdzenie zapoznania się przez uczestników projektu z regulaminem rekrutacji ( Załącznik nr 4)

e) Deklaracja zgody uczestnictwa nauczycieli do projektu ( Załącznik nr 5)

2. Rodzic(e) dzieci uczestniczących w projekcie zobowiązują się do uczestnictwa dzieci w minimum 

70 % zajęć w ramach projektu, do których zostaną zakwalifikowane. 

3. Przynajmniej jeden rodzic dziecka uczestniczącego w projekcie zobowiązany jest do uczestnictwa w 

minimum 2 zajęciach otwartych lub minimum 1 wycieczce (jeśli dotyczy) w ramach projektu.

4. Ewidencja uczestników projektu będzie prowadzona w dzienniku zajęć i/lub na listach obecności.

5. Przynajmniej jeden rodzic dziecka uczestniczącego w projekcie zobowiązany jest do podpisania list 

obecności na zajęciach otwartych i/lub wycieczkach (jeśli dotyczy) w ramach projektu, w których 

będzie uczestniczył, gdyż listy obecności stanowią podstawę rozliczenia dofinansowania ze środków 

unijnych.
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Załącznik nr1
Formularz  rekrutacyjny  dziecka  i  rodziców  do  projektu  „Kompetencje  kluczowe  -  przedszkolaki  

przebojowe  -  podniesienie  jakości  edukacji  przedszkolnej  poprzez  rozwój  kompetencji  kluczowych  

przedszkolaków z Giżycka”

1) Dane uczestników indywidualnych: Dziecko uczestniczące w projekcie

Lp. Nazwa
1 Kraj
4 Imię
5 Nazwisko
6 PESEL
7 Płeć 
8 Wiek w chwili przystępowania do projektu
10 Województwo 
11 Powiat
12 Gmina
13 Miejscowość
14 Ulica
15 Nr budynku
16 Nr lokalu
17 Kod pocztowy
21 Planowana data rozpoczęcia udziału w projekcie  4.05.2017 r.
22 Planowana data zakończenia udziału w projekcie 28.02.2019 r.
35 Osoba  należąca  do  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  migrant,  osoba  obcego 

pochodzenia (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)  TAK/NIE
35
37 Osoba z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)  TAK/NIE
37
38 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących (jeśli  dotyczy, 

proszę wpisać poniżej)                                                                                     TAK/NIE
39 W  tym:  w  gospodarstwie  domowym  z  dziećmi  pozostającymi  na  utrzymaniu  (jeśli 

dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                                                     TAK/NIE
40 Osoba  żyjąca  w  gospodarstwie  składającym  się  z  jednej  osoby  dorosłej  i  dzieci 

pozostających na utrzymaniu                                                                         TAK/NIE
41 Osoba w innej  niekorzystnej  sytuacji  społecznej  (innej  niż  wymienione powyżej)  (jeśli  

dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                                     TAK/NIE
41
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2) Dane uczestników indywidualnych:  Matka / Opiekunka prawna
Lp. Nazwa
1 Kraj
4 Imię
5 Nazwisko
6 PESEL
7 Płeć 
8 Wiek w chwili przystępowania do projektu
9 Wykształcenie
10 Województwo 
11 Powiat
12 Gmina
13 Miejscowość
14 Ulica
15 Nr budynku
16 Nr lokalu
17 Kod pocztowy
19 Telefon kontaktowy
20 Adres e-mail
21 Planowana data rozpoczęcia udziału w projekcie  4.05.2017 r.
22 Planowana data zakończenia udziału w projekcie 28.02.2019 r.
23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24 Wykonywany zawód
25 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
35 Osoba  należąca  do  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  migrant,  osoba  obcego 

pochodzenia (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                 TAK/NIE
35
36 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań              TAK/NIE
37 Osoba z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)              TAK/NIE
37
38 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących           TAK/NIE
39 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu   TAK/NIE
40 Osoba  żyjąca  w  gospodarstwie  składającym  się  z  jednej  osoby  dorosłej  i  dzieci 

pozostających na utrzymaniu                                                                                       TAK/NIE
41 Osoba w innej  niekorzystnej  sytuacji  społecznej  (innej  niż  wymienione powyżej)  (jeśli  

dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                                                   TAK/NIE
41
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3) Dane uczestników indywidualnych – Ojciec / Opiekun prawny

Lp. Nazwa
1 Kraj
4 Imię
5 Nazwisko
6 PESEL
7 Płeć 
8 Wiek w chwili przystępowania do projektu
9 Wykształcenie
10 Województwo 
11 Powiat
12 Gmina
13 Miejscowość
14 Ulica
15 Nr budynku
16 Nr lokalu
17 Kod pocztowy
19 Telefon kontaktowy
20 Adres e-mail
21 Planowana data rozpoczęcia udziału w projekcie  4.05.2017 r.
22 Planowana data zakończenia udziału w projekcie 28.02.2019 r.
23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24 Wykonywany zawód
25 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
35 Osoba  należąca  do  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  migrant,  osoba  obcego 

pochodzenia (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                 TAK/NIE
35
36 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań              TAK/NIE
37 Osoba z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)              TAK/NIE
37
38 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących           TAK/NIE
39 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu   TAK/NIE
40 Osoba  żyjąca  w  gospodarstwie  składającym  się  z  jednej  osoby  dorosłej  i  dzieci 

pozostających na utrzymaniu                                                                                       TAK/NIE
41 Osoba w innej  niekorzystnej  sytuacji  społecznej  (innej  niż  wymienione powyżej)  (jeśli  

dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                                                   TAK/NIE
41

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych
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lp. *Zaznaczyć - znak X
 

*TAK *NIE *Dokumenty 
potwierdzające 

spełnianie 
kryteriów 

Liczba  pkt.
(wypełnia 
Komisja 

Rekrutacyjna )

1 Niepełnosprawność kandydata -
2 Rodzina wielodzietna …/8

3 Samotnie wychowujący dziecko. …/8

4 Rodzina zastępcza. …/8

5 Trudna sytuacja materialna …/6

6 Niepełnosprawność w rodzinie …/5

7 Rodzic / rodzice bezrobotni …/4

8 Uzdolnienia, zainteresowania, 

predyspozycje dziecka ( na podstawie 

kart obserwacji)

…./7

9 Deficyty, potrzeby dziecka (na 

podstawie kart obserwacji)

…/7

10 SUMA punktów …./53

11 Uwagi

Jednocześnie oświadczam, że podane informację są zgodne z prawdą i aktualnym stanem faktycznym. 

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

(miejscowość, data ) (czytelny podpis Matki/Opiekunki prawnej) (czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr2
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Deklaracja zgody uczestnictwa dziecka w projekcie

„Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe

- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”

Deklaruję udział mojego dziecka...........................................................................................

                                                                    ( imię i nazwisko dziecka)

w  projekcie  „Kompetencje  kluczowe  -  przedszkolaki  przebojowe  -  podniesienie  jakości  edukacji 

przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”.

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie   danych osobowych do 
celów  projektu  –  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r  o  ochronie  danych  osobowych,  a  także 
Załącznikiem nr 6.1 do Regulaminu rekrutacji do projektu.

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

(miejscowość, data ) (czytelny podpis Matki/Opiekunki prawnej) (czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr3

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych

przedszkolaków z Giżycka” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Deklaracja zgody uczestnictwa rodziców w projekcie

„Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe

- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”

Deklaruję udział ...........................................................................................

                                                          ( imię i nazwisko Matki/Opiekunki prawnej)

Deklaruję udział ...........................................................................................

                                                            ( imię i nazwisko Ojca/Opiekuna Prawnego)

w  projekcie  „Kompetencje  kluczowe  -  przedszkolaki  przebojowe  -  podniesienie  jakości  edukacji 

przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”.

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie   danych osobowych do 
celów  projektu  –  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r  o  ochronie  danych  osobowych,  a  także 
Załącznikiem nr 6.1 do Regulaminu rekrutacji do projektu.

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

(miejscowość, data ) (czytelny podpis Matki/Opiekunki prawnej) (czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr 4

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
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Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem rekrutacji do projektu:

„Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe

- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i akceptuję zapisy Regulaminu rekrutacji projektu pt. „Kompetencje 

kluczowe  -  przedszkolaki  przebojowe  -  podniesienie  jakości  edukacji  przedszkolnej  poprzez  rozwój 

kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka” wraz z załącznikami do ww. Regulaminu.

 

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

(miejscowość, data ) (czytelny podpis Matki/Opiekunki prawnej) (czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego)

Załącznik nr5

Deklaracja zgody uczestnictwa nauczyciela w projekcie

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych

przedszkolaków z Giżycka” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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„Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe –

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka” 

............................................................................. ( imię i nazwisko nauczyciela)

deklaruję udział  w projekcie „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości 

edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka”.

Dane uczestników indywidualnych:  Nauczyciele
Lp. Nazwa
1 Kraj
4 Imię
5 Nazwisko
6 PESEL
7 Płeć 
8 Wiek w chwili przystępowania do projektu
9 Wykształcenie
10 Województwo 
11 Powiat
12 Gmina
13 Miejscowość
14 Ulica
15 Nr budynku
16 Nr lokalu
17 Kod pocztowy
19 Telefon kontaktowy
20 Adres e-mail
21 Planowana data rozpoczęcia udziału w projekcie  4.05.2017 r.
22 Planowana data zakończenia udziału w projekcie 28.02.2019 r.
23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24 Wykonywany zawód
25 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
26 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
35 Osoba  należąca  do  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  migrant,  osoba  obcego 

pochodzenia (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                 TAK/NIE
35
36 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań              TAK/NIE
37 Osoba z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy, proszę wpisać poniżej)              TAK/NIE
37

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
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przedszkolaków z Giżycka” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

13



38 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących           TAK/NIE
39 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu   TAK/NIE
40 Osoba  żyjąca  w  gospodarstwie  składającym  się  z  jednej  osoby  dorosłej  i  dzieci 

pozostających na utrzymaniu                                                                                       TAK/NIE
41 Osoba w innej  niekorzystnej  sytuacji  społecznej  (innej  niż  wymienione powyżej)  (jeśli  

dotyczy, proszę wpisać poniżej)                                                                                   TAK/NIE
41

Oświadczam, że będę ochraniał(a) dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie 
danych osobowych, a także Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie 
moich danych osobowych do celów projektu – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych 
osobowych, a także Załącznikiem nr 6.2 do Regulaminu rekrutacji do projektu.

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

(miejscowość, data )                                                               (czytelny podpis nauczyciela)            

Załącznik nr 6.1 - Rodzice

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych

przedszkolaków z Giżycka” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
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OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA/PARTNERA BENEFICJENTA/PRACOWNIKA 
BENEFICJENTA/CZŁONKA PERSONELU PROJEKTU UCZESTNIKA PROJEKTU

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn.  Kompetencje  kluczowe  ->  przedszkolaki  przebojowe  - 
podniesienie  jakości  edukacji  przedszkolnej  poprzez  rozwój  kompetencji  kluczowych przedszkolaków z 
Giżycka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020,  oświadczam,  że  przyjmuję do 
wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Opera-

cyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Ma-
zurskie  reprezentowane przez  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  siedzibą w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn.

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinforma-
tyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regio-
nalnego.

3. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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 Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 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 Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej-
skiego  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 rozporządze-
nie  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 fi-
nansowanych  w  perspektywie  finansowej  2014–2020  
(Dz. U. 2016 poz. 217);

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustana-
wiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji okre-
ślonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjen-
tami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. 
UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Kompetencje kluczowe 
-> przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji 
kluczowych przedszkolaków z Giżycka, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
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udzielenia  wsparcia,  zarządzania,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu projekt  - Gmi-
nie  Miejskiej  Giżycko,  al.  1  Maja  14,  11-500  Giżycko  (nazwa  
i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w reali-
zacji  projektu  -  ………………………………………………………………………  
(nazwa i adres ww. podmiotów)**.

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewalu-
acyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM 
lub Beneficjenta**.

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możli-
wości realizacji Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równo-
znaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu./Podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  udziału  w  realizacji 
projektu***.

8.   W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mo-
jego 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 osobowych i ich poprawiania.

…..……………………………………… ……………………………………………

Miejscowość i data    Czytelny podpis Uczestnika Projektu
*

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta.
*** Brak zgody Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem umowy. Beneficjent winien uzyskać zgo-
dę członka personelu projektu na przetwarzanie jego danych osobowych.
**** Dotyczy oświadczeń uczestników projektów dla właściwych typów operacji.

Załącznik nr 6.2 - Nauczyciele

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych

przedszkolaków z Giżycka” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA/PARTNERA BENEFICJENTA/PRACOWNIKA 
BENEFICJENTA/CZŁONKA PERSONELU PROJEKTU UCZESTNIKA PROJEKTU

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn.  Kompetencje  kluczowe  ->  przedszkolaki  przebojowe  - 
podniesienie  jakości  edukacji  przedszkolnej  poprzez  rozwój  kompetencji  kluczowych przedszkolaków z 
Giżycka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020,  oświadczam,  że  przyjmuję do 
wiadomości, iż:
10. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Opera-

cyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Ma-
zurskie  reprezentowane przez  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  siedzibą w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn.

11. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinforma-
tyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regio-
nalnego.

12. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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 Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:

e) Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Mor-
skiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej-
skiego  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.),

f) Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządze-
nie  Rady  (WE)  nr  1081/2006  (Dz.  Urz.  UE  L  347  z  20.12.2013,  
str. 470 z późn. zm.),

g) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności fi-
nansowanych  w  perspektywie  finansowej  2014–2020  
(Dz. U. 2016 poz. 217);

h) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustana-
wiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji okre-
ślonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjen-
tami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. 
UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

13. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Kompetencje kluczowe 
-> przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji 
kluczowych przedszkolaków z Giżycka, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
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udzielenia  wsparcia,  zarządzania,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczości  oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.

14. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu projekt  - Gmi-
nie  Miejskiej  Giżycko,  al.  1  Maja  14,  11-500  Giżycko  (nazwa  
i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w reali-
zacji  projektu  -  ………………………………………………………………………  
(nazwa i adres ww. podmiotów)**.

15. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewalu-
acyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM 
lub Beneficjenta**.

16. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możli-
wości realizacji Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równo-
znaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu./Podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości  udziału  w  realizacji 
projektu***.

17. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mo-
jego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji****.

18. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

…..……………………………………… ……………………………………………

Miejscowość i data    Czytelny podpis Uczestnika Projektu
*

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta.
*** Brak zgody Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem umowy. Beneficjent winien uzyskać zgo-
dę członka personelu projektu na przetwarzanie jego danych osobowych.
**** Dotyczy oświadczeń uczestników projektów dla właściwych typów operacji.
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