ZARZJ\DZENIE NR 6112019
WOJTA GMINY NOWE MIASTO

z dnia 13 wrzesnia 20 J 9 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pD.: "Aktywny
w szkole - kreatywny w Zyciu" wsp61fioansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego oa
lata 2014-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok 0 samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2019 f. poz. 506 z poi.n.zm.) oraz §17 ust. 3 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzydu
Ominy Nowe Miasto (Zarzqdzenie Nr 39/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.) zarz4dza siy, co nast~uje :

§1
Wprowadza siy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Aktywny w szkole - kreatywny
w zyciu" stanowiqcy Za!qcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§2
Zarz'ldzenie obowiC!Zuje w okresie realizacji projektu.

§3
Nadzor nad wykonaniem Zarzqdzenia powierza siy Dyrektorowi Wydziaru Funduszy Europejskich.

§4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 6 J120 f 9 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 13 . . (!rzesnia 2019 roku

REGULAMIN REKRUT Acn I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN.: "AKTVWNV W SZKOLE - KREATYWNY W ZVCIU"
wsp6tflnansowanym ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramacb Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego oa lata 2014·2020
Os Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regioou, Dzialanie 10.1 Ksztalceoie
i rozw6j dzieci i mlodzieiy, Poddzialanie 10.1.1 Edukacja ogoIna
(w t)'m w szkolach zawodowych)
§1
Uzyte w Regulaminie zwroty oznaczaj,r
I . Projekt - projekt pn.: "Aktywny w szkole - kreatywoy w zyciu"
2. Uczestnik Projektu - odpowiednio:
1) uczen, ktory po spelnieniu wymogow okreslonych w Regulaminie rekrutacj i zostal
zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie
2) nauczyciel, kt6ry po spelnieniu wymog6w okreslonych w Regulaminie rekrutacji zosta~
zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie
3. Koordynator Projektu - pracownik Urzydu Gminy Nowe Miasto, osoba zaWldzaj,}ca Projektem.
4. Rodzic/opiekun - opiekun prawny ubiegajqcy siy 0 zakwaIifikowanie swojego dziecka do udziatu
w Projekcie na podstawie zasad ujytych w Regulaminie rekrutacji.
5. Biuro Projektu - UWld Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8,09-120 Nowe Miasto, pok.2, parter.
§2

rnformacje og6lne:
I . Niniejszy regulamin okreSla zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: "Aktywny w szkole
kreatyv.;ny w zyciu", realizowanego przez Gminy Nowe Miasto w ramach Priorytetu X Edukacja dla
rozwoju regionu, Dzialanie 10.1 Ksztakenie i rozw6j dzieci i mlodziei:y, Poddzialanie 10.1.1
Edukacja og61na (w tym w szkolach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Projekt realizowany bydzie w okresie: 01.09.2019r. - 30.06.2021r.
3. Celem Projektu jest podniesienie u uczni6w kompetencji kluczowych i umiejytnosci uniwersalnych
oraz rozw6j indywidualnego podejscia do ucznia dziyki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli.
4. Projekt obejmuje wsparciem Szkol y Podstawow'l w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej
w Nowym Midcie.
5. W ramach projektu realizowane bydC} nastt;:puj'lce zajycia dla uczni6w:
1) Zaj*rcia rozwijajl:}ce kompetencje kluczowe w obszarze j~zyk6w obcych:
I rok:
~
zajycia rozwijaj'lce z jt;zyka angielskiego zakonczone egzaminem zewoytrznym
1 grupa x 120h dla 5 uczni6w (2 dziewczynki, 3 chlopc6w)
).>
zajycia rozwijajqce zjyzyka angielskiego "spotkania nad Tamiz')"
2 grupy x 4Sh dla 14 uczni6w (7 dziewczynek, 7 chlopc6w)
~
zaj~cia wyr6wnujqce zjyzyka angieIskiego "rozmowy w Hyde Parku"
4 grupy x 24h dla 20 uczni6w (l0 dziewczynek, 10 chlopcow)

Fundusze
Europejskie
Program Re9ionalny

2)

3)

~t.zowsze.
serce POl ski

Unia Europejska
Europejski Fundus:z Spoteczny

II rok:
~ zajycia rozwijaj<}ce zj~zyka angielskiego zakonczone egzaminem zewn~trznym
1 grupa X 120 h dla 5 uczni6w (2 dziewczynki, 3 chlopc6w)
~ zaj«cia rozwijaj<}Ce zj~zyka angielskiego "spotkania nad Tamiz<}"
1 gTUpa X 45h dla 6 uczniow (3 dziewczynek, 3 chlopc6w)
~ zajycia wyrownuj<}ce zj<;zyka angielskiego "rozmowy w Hyde Parku"
1 grupa x 24h dla 7 uczni6w (3 dziewczynki, 4 chlopcow)
Zaj~cia rozwijaj1lce kompeteDcje kluczowe w obszarze leT oraz postawy uniwersa)ne
w obszarze innowacyjDosci
I rok:
~ zajycia rozwijaj<}ce z informatyki zakonczone egzaminem zewnytrznym
1 grupa x 120h dla 4 uczniow (4 chlopc6w)
>- zajycia rozwijaj,}ce z informatyki "Programowanie wizualne dla kazdego"
2 gmpy x 45h dla 14 uczni6w (6 dziewczynek, 8 ch1opc6w)
~ zajycia z zakresu umiejytnosci tworzenia stron intemetowych i publikowania tresci
w serwisach
1 gmpa x 30h dla 7 uczni6w (3 dziewczynld, 4 chlopcow)
II rok :
~ zajc:cia rozwijajqce z infonnatyki zakonczone egzaminem zewny(rznym
1 grupa x 120h dla 4 uczniow (4 chlopcow)
~ zaj/fcia rozwijaj,!ce z infonnatyki "Programowanie wizualne dla kazdego"
I gTUpa x 45h dla 7 uczni6w (2 dziewczynki, 5 chtopc6w)
~ zajycia z zakresu umiej«tnosci tworzenia stron intemetowych i publikowania tresci
w serwisach
grupa x 30h dla 7 uczni6w (3 dziewczynki, 4 chlopc6w)
Zaj~cia rozwijaj::Jce kompeteocje k1uczowe w obszaru przedmiot6w matematyczDo
przyrodniczych oraz postawy uDiwersa)ne w obszarze pracy zespolowej oraz
rozwi~zywanla problem6w
I rok:
~ zajt;:cia rozwijajqce z matematyki "matematyka kluczem do sukcesu"
2 grupy x 45h dla 13 uczni6w (6 dziewczynki, 7 chtopc6w)
~ zajycia rozwijajqce z przyrody "mIody odkrywca"
2 grupy x 45h dla 14 uczni6w (7 dziewczynek, 7 chlopc6w)
:r zaj~cia rozwijajqce z biologii "biologia bez tajemnic"
1 grupa x 45h dla 7 uczniow (4 dziewczynki, 3 chtopc6w)
~ zajycia rozwijajqce "mlody chemik"
I grupa x 45h dla 5 uczniow (3 dziewczynki, 2 chlopc6w)
~ zajycia wyr6wnuj<}ce z matematyki ,jak polubic matematyk~"
4 grupy x 24h dla 20 uczni6w (10 dziewczynki, ] 0 chIopcow)
II rok:
~ zajcrcia rozwijaj<1ce z matematyki "matematyka kluczem do sukcesu"
I grupa x 45h dla 7 uczniow (3 dziewczynki, 4 chlopc6w)
~ zajycia rozwijajqce z przyrody "mIody odkrywca"
1 grupa x 45h dla 6 uczniow (3 dziewczynki , 3 chlopcow)
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~ zaj~cja rozwijaj~ce

z biologii "biologia bez tajemnic"
1 grupa X 45h dla 5 uczni6w (3 dziewczynki, 2 ch~opc6w)
~ zaj~cia rozwijaj<}ce "mtody chemik"
1 grupa X 45h dla 5 uczni6w (3 dziewczynki, 2 chtopcow)
;,.. zaj~cja wyrownujqce z matematyki ,jak polubic matematyky"
1 grupa X 24h dla 6 lIczni6w (4 dziewczynki, 2 chlopc6w)
4)

Zajt;cia rozwijaj~ce kompetencje kluczowe w obszarze robotyki z programowaoia oraz
postawy uniwersalne w obszarze umiej~toosci uczeoia sj~, krytycznego mysleoia,
rozumowanja, kreatywnosci, umiej ~tnosci wsp6lpracy, przedsi~biorczosci

I rok:

> kolo szachowe
1 grupa X 30h dla 5 uczni6w (2 dziewczynki, 3 chlopc6w)
> zajycia z kreaty\V11osci, umiejytnosci wsp6lpracy oraz nauka szybkiego uczema si~
i zapamiytywania (w tym kreowanie postaw kluczowych dla rynku pracy)
3 grupy x 45h dla 32 uczni6w (15 dziewczynki, 17 chlopc6w)
> zajycia z robotyki z programowaniem i modulem przedsi~biorczosci 4 grupy x 45h dla 32
uczni6w (i5 dziewczynki , 17 chtopc6w)
II rok:

>-

>
>
5)

kolo szachowe
1 grupa x 30h dla 5 uczni6w (2 dziewczynki, 3 chlopc6w)
zaj~cia z kreatywnosci, umiej~tnosci wsp61pracy oraz nauka szybkiego uczenra
i zapamitftywania (w tym kreowanie postaw kluczowycb dla rynku pracy)
3 grupy x 45h dla 32 uczni6w (15 dziewczynki, 17 chlopc6w)
zaj«cia z robotyki z programowaniem i modu~em przedsiybiorczosci
4 grupy x 45h dla 32 uczni6w (15 dziewczynki. 17 chlopc6w)

Zaj~cia

dla uczoiow

0

SPE (w tym niepeJoosprawoycb)

I rok:
> zajycia logopedyczne
3 grupy x JOh dla 10 uczni6w (4 dziewczynki, 6 chlopc6w)
~ zaj«cia z terapii pedagogicznej
I grupa x 15h dla 4 uczni6w (2 dziewczynki, 2 chtopc6w)
~ zaj~cia rewalidacyjne
1 grupa x 30 h dla 4 uczniow (2 dziewczynki, 2 chlopc6w)
>- zajycia z gimnastyki korekcyjnej
2 grupy x JOh dla 8 uczni6w (4 dziewczynki, 4 chlopc6w)
~ zaj~cia z socjoterapii
1 grupa x 30h dla 4 uczni6w (2 dziewczynki, 2 ch!opc6w)
~ zaj~cia rozwijajqce kompetencje emocjonalno-spoleczne (uczniowie niepelnosprawni)
1 grupa x 30h dla 4 uczni6w (1 dziewczynka, 3 chlopc6w)
II rok:
~ zaj~cia logopedyczne
1 grupa x JOh dla 3 uczni6w (2 dziewczynki, 1 chlopc6w)
>- zaj~cia z terapii pedagogicznej
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1 grupa X ISh dla 4 uczni6w (2 dziewczynki, 2 chtopc6w)
}- zajycia rewalidacyjne
1 grupa X 30 h dla 4 uczni6w (2 dziewczynki, 2 chlopc6w)
>- zaj~cia z gimnastyki korekcyjnej
1 grupa X 30h dla 4 uczni6w (1 dziewczynki, 3 chlopc6w)
~ zajycia z socjoterapii
1 grupa X 30h dla 4 uczni6w (2 dziewczynki, 2 chlopc6w)
W ramach projektu realizowane b~dC} nastypujqce szkolenia dla nauczycieli:
}- wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakosci nauczama
przedmiotow scisrych
1 grupa x 10 h dla 6 nauczycieli (5 kobiet, 1 m~z.czyzna)
~
pos1ugiwanie siy technikami komputerowymi w dydaktyce, zasady tworzenia i zarzC}dzanie
publikowaniem tresci edukacyjnych, w tym wykorzystanie w nauczaniu e-podr~cznik6w lub
e-zasobow/e-materiaI6w dydaktycznych stworzonych dziyki srodkom EFS w latach 2007
2013 i 2014-2020
1 grupa x 40h dla 6 nauczyciel i (4 kobiety, 2 myz.czyzn)
~
przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczruem ze SPE
I grupa x 10h dla 5 nauczycieli (4 kobiety, 1 myzczyzna)
> rozw6j wsr6d uczni6w umiejcrtnosci i postaw niezbydnych do funkcjonowania na rynku pracy
1 grupa x 10h dla 6 nauczycieli (5 kobiet, 1 myzczyzn)
}- realizacja zajcrc metodC} projektu
1 grupa x 10 h dla 3 nauczycieli (3 kobiety)
>- metody zapami<;:tywania, koncentracji i techniki efektywnego uczenia siy
1 grupa ISh dla 6 nauczycieli (4 kobiety, 2 myz.czyzn)
~
wsp6!praca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych)
1 grupa x 10h dla 7 nauczycieli (5 kobiet, 2 myzczyzn)
Wsparciem obj~tych zostanie 128 uczni6w Szkoly Podstawowej (60 dziewczynek, 68 chlopc6w)
oraz 18 nauczycieli (15 kobiet, 3 myzczyzn).
Katdy uczestnik moze korzystac z wiycej nitjednego rodzaju wsparcia.
Zajycia prowadzone b«d~ bezplatnie wedlug ustalonego hannonogramu zajyc.
§3

Proces rekrutacj i:
1. Rekrutacja bcrdzie prowadzona w sposob bezstronny, z poszanowaniem zasady r6wnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostypnosci dla os6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady r6wnosci
szans kobjet i myzczyzn.
2. Rekrutacja bydzie przebiegac w dw6ch terminach: od 01.09.2019r. do 31.10.2019r. oraz od
Ol.09.2020r. do 31.10.2020r.
3. Za rekrutacjy Uczestnikow Projektu odpowiedzialny bcrdzie Dyrektor Szkoty oraz Sekretarz
Projektu.
4. Dokumentacja rekrutacyjna, sktada si~ z:
I) formularza zgloszeniowego ucznia do uczestnictwa w Projekcie - ZalC}cznik Nr 1
2) fonnularza zgloszeniowego nauczyciela do uczestnictwa w Projekcie - Zal'}cznik Nr 2
3) deklaracji udzialu w projekcie ucznia - Zatl'lcznik Nr 3
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4) deklaracji udzialu w projekcie nauczyciela - Zal~cznik Nr 4
5) formularza 0 spelnianiu kryteri6w premiuj(jcych dla ucznia - Za1 qcznik Nr 5

5.

6.

6) formularza 0 spelnianiu kryteriow premiujqcych dla nauczyciela - Zal<lcznik Nr 6
7) oswiadczenia uczestnika ProjekLu - Zalqcznik Nr 7.
W przypadku zgloszenia wiykszej liczby uczni6w i nauczycieli niz zal020no w §2 Ust. 7
w pierwszej kolejnosci do Projektu i na poszczeg61ne fanny wsparcia zakwalifikowani zostan~
uczniowie i nauczyciele, kt6rzy uzyskaj(j najwiyksztj liczby punkt6w za spelnienie kryteri6w
premiowanych, okreslonych w niniejszym Regulaminie. Pozostate osoby, kt6re spelniaj(j v.'Ymogi
fonnalne, ale nie uzyskaly wystarczajtjcej iJosci punkt6w, zostan~ wpisane na listy rezerwowq.
W przypadku uczni6w kryteria premiuj,}ce bydq punktowane odpowiednio:
1) Zajycia rozwij aj(jce - oeena za poprzedni semestr z danego przedmiotu: ,,6" - 4 pkt, ,,5 " 
3 pkt, ,,4" - 2 pkt

2) Zajycia \\'Yr6wnujqce - oeena za poprzedni semestr

Z

danego przedmiotu: ,,1" - 3 pkt, ,,2" 

2 pkt, ,,3" - 1 pkt

7.

3) Zaj((cia dla uezni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - orzeczenie/opinia PPP - 2 pkt,
opinia nauczyciela - 1 pkt
4) Zajercia rozwijaj')ce umiejytnosei llczenia siy oraz kompetencje spo!eezne istotne z punktu
widzenia rynku pracy, robotyka z modu!em przedsiybiorczosci: uczniowie kOJ1.cz~cy szkoly
w danym roku szkolnym - 2 pkt, pozostali uczniowie - 1 pkt, wskazanie wyehowawcy - 1 pkt
W przypadku nauczycieIi kryteria premiujqce byde} pUnktowane odpowiednio: rodzaj nauczanych
przedmiot6w, ich zgodnosc z zalozeniami projektu - 2 pkt, zaangazowanie kandydaLow w pracy
na rzecz szkoly oraz realizacjer projekt6w szkolnyeh, wsp6~pracer szko~y z instytucjami
zewnytrznymi, organizacjy przedsiywziyc na rzecz uczni6w - 2 pkt, wyrazenie woli wdraZania

nowyeh metod do praktyki szkolnej oraz dzielenia Sly swoimi nowymi umiejytnosciami i wiedZ(j
z innymi nauczycielami w szkole - I pkt, dyspozycyjnosc os6b zainteresowanyeh uczestnictwem
w projekcie - 1 pkt
8. Fonnularz rekrutacyjny oraz pozostale zahjczniki do Regulaminu rekrutacji dostCfpne Sq w Biurze
Projektu, w siedzibie szkoly oraz na stronie internetowej Urzydu Gminy Nowe Miasto.
9. Warw1klem uczestnictwa w Projekcie jest:
1) Spelnienie \\'Ymagan okreslonych w §3
2) Wypelnienie i zlozenie dokument6w 0 kt6rych mowa w §3 ust. 4.
3) Uzyskanie najwiykszej liczby punktew.
10. Gmina Nowe Miasto zastrzega sobie mozliwosc dokonania zmiany terminu procesu rekrut~ii do
projektu.
11. NauczyciellwychowawcaJpedagog/psycholog rekomenduje udzial UCZOla w poszczeg61nych
zajyciach.
12. Rodzic/opieklm prawny ucznia wyraZa
proponuje ione zajycia.

zgod~

na udzial ueznia w rekomendowanyeh zajyciach lub

13. Dokumenty rekrutaeyjne udziatu w projekcie dla ucznia sklada Rodzic/opiekun prawny.
14. Za prawjdlowy przebieg rekrutacji berdzie odpowiedzialna Komisja RekruLacyjna w sklad ktorej
wejdq Koordynator Projektu oraz Dyrektor Szkoly objytej wsparciem.
15. Komisja Rekrutacyjna bcrdzie nadzorowala przebieg rekrutacji uczestnik6w zgodnie z przyjertymi
ktyteriami oraz regulaminem rekrutacji.
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§4
Postanowienia koncowe:
I. Uczestniklczka Projektu, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel zobowi~zani
do wypelnienia kwestionariusza SL 2014.

S(J

podac dane niezb~dne

2.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z brakiern
rnozliwosci udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

3.

Osoby, kt6rych frekwencja na zaj<tciach (w okresach 3 rniesiycznych) b~dzie wynosita ponizej 60%
roogq zostac usuniyte z listy uczestnik6w Projektu.

Uczestnicy projektu wyratajC}c zgod y na udzial w projekcie rnajq obowi'lZek uczestniczyc w danej
fonnk wsparcia, do kt6rej zostali zrekrutowani, w tym w szczeg61nosci rnajq obowiqzek:
a) wypelnianialpodpisY'W'ania wyrnaganych dokument6w zwiqzanych z realizacj'l projektu, w tyro
m.in. list obecnosci, test6w wiedzy, ankiet - w zaleznosci od rodzaju i fanny wsparcia,
b) udzielania wszelkich informacji zwiqzanych z uczestnictwem w projekcie, w tym z nabywaniem
kompetencji - podmiotom uprawnionym do konlroli i ewaluacji projektu, w tyro m.in.
Beneftcjentowi - Gminie Nowe Miasto,
c) przekazywania do 8iura Projektu wszelkich dokwnent6w niezbydnych do monitorowania
i dokumentowania reaJizacji projektu, wynikajqcych z uczestnictwa w projekcie.
5. Jednq z fonn dokumentowania realizacji wsparcia oraz realizacji dzialail infonnacyjno
promocyjnych jest dokumentacja fotograficzna . Uczestnicy projektu przyjmujC} do wiadomosci, ze
dokumentacja ta nie narusza ich debr osobistych j zostanie wykorzystana wylC}cznie do
dokumentowania, promocji i komunikacji w rarnach projektu.
6 . W przypadku rezygnacji lub usuni~cia z udziahl w Projekcie, na wolne miejsce zostanC}
zrekrutowane kolejno osoby znajdujqce si~ na liscie rezerwowej lub zostanie ogloszony dodatkowy
nab6r, 0 i1e stopien realizacj i zajtyc/szkolerVkurs6w pozwoli na osi<}gni<;cie przez uczestnika
zakbdanych rezultat6w Projektu.
7. W przypadku rezygnacji z udzialu ucznia w Projekcie wymagana jest pisemna infonnacja
a rezygnacji zlozona przez rodzicaJopiekuna do 8iura Projektu wraz z podaniem przyczyny.
8. W przypadku rezygnacji z udzialu nauczyciela w Projekcie VJ)'magana jest pisemna informacja
o rezygnacji zlozona przez tego nauczyciela do Biura Projektu wraz z podaniem przyczyny.
9. Regulamin obowi4Zuje przez okres realizacj i Projektu tj. ad 01.09.20 19r. - 30.06.2021r. i moze
ulec zmianie w sytuacj i koniecznosci zmiany wniosku 0 dofinansowanie Projektu, zrniany
dokument6w strategicznych, programoVJ)'ch lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru
i realizacji projekt6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowieckiego 2014-2020.
J O. Wszelkie uwagi i zgloszenia naruszenia niniejszego Regulaminu nalezy przekazac Koordynatorowi
Projektu.
4.

tw)"z.ow\z.e.

Fundusze
Europejskie
Program R~io"al"y

serce Po lski

Unia Eu ropejska
Europejski Fundusz Spoleany

Zalqcznik nr J do Regulaminu - Formularz zgloszeniowy ucznia do uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGLOSZENIA UDZlALU W PROJEKCIE

l.
2.

3.
4.

5.

T~~rojektu: "Aktywny

w szkole - kreatywny w Zyciu"

RPMA.l 0.01.0 l-14-b602118
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Os X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialanie 10.1 Ksztakenie i rozwoj dzieci i m{odzieZy
Poddzialanie 10.1.1 Edukacja ogolna (w tym w szkoiach zawodowych)

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU, KTORY OTRZYMUJE WSPARCIE W RAMACH EFS
I

(mi~

2

Nazwisko

3

Plec

4

przyst~powania

Wiek w cilwili

Dane uczestnika

Dane kontaktowe

do

projekru

5

PESEL

6

Nazwa szkoly

7

Klasa

8

Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

II

Miejscowosc

12

Kod pocztowy

13

Wojew6dzrwo

14

Powiat

15

Telefon kontaktowy do
rodzica/opiekWla

16

Adres poczty
ele"-1ronicznej (e-mail)
rodzica/opiekuna

\7

Przynaleznosc do
mniejszosci
narodowejletnicznej

Szkota Podstawowa w Zespole Szk61 im . Integracji
Europejskiej w Nowym Midcie

o

TAK

0

NIE

0

ODMOWA PODAN]A INFORMACJI

Dane dodatkowe
0 TAK
J8

Posiadanie statusu osoby
n iepe/nospra wnej

0 NIE
0

ODMOWA PODAN[A lNfORMACJJ

(.W)t.t%OW~%e.

Fundusze
Europejskie

seree Polsk i

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejskl Fundusz Spoleany

19

Rodzaj przyznanego
wsparcia

20

Data rozpoc~cia udzialu
w projekcie

-  - - - - - - 

21

Data zakonczenia
udzialu w projekcie

- - - - -  - 

22

Zakonczenie udzia~u
osoby we wsparciu
zgodnie z zaplanowan'l
dla niej sciei:k<l
uczestnictwB

(miejscowosc, data)

0 TAK
0 NJE

(czy1elny podpis rodzica/opiekuna)

I

(.W)t.tz.oWsz.e.

Fundusze
Europejskie

serce Polski

Program Regionalny

Unla Europejska
EUfopejski FunduSl SpoIeczny

Zalqcznik nr 2 do Regtliaminu - Formularz zgloszeniO';I'Y nauczyciela do uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGLOSZENIA UDZIALU W PROJEKCIE
1.
2.

3.
4.

5.

Tytul proiektu: "Aktywny w szkole - kreatywny w zyciu"
RPMA.10.0I.Ol-14-b602l1S
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Os X Edukacia dla rozwoju regionu
Dzialanie 10.1 Ksztalcenie i rozwoi dzieci i m!odziezy
Poddzialanie 10.1.1 Edukacja og61na (w tym w szkotach zawodowych)

----

DANE UCZESTNlKA PROJEKTU, KTORY OTRZYMUJE WSPARCIE W RAMACH EFS

Dane uczestnika

I

Imi y

2

Nazwisko

3

Plec

4

Wiek w chwili
przystypowania do
projekru

5

PESEL

6

Wyksztalcen ie

7

Miejsce pracy

Zesp6l- Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie

Stopien awansu
zawodowego

o
o
o

8

nauczyciel stazysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany

o nauczyciel dyplomowany

Dane kontaktowe

9

Ulica

10

Nrdomu

II

Nr lokalu

12

M iejscowosc

13

Kod pocztowy

14

Wojew6dztwo

15

Powiat

16

Telefon kontakto>wy

17

Adres poczty
elektronicznej (e-mail)

18

Status osoby na rynku
pracy w chwili
przyst'tpienia do projektu

19

PrzynaJeznosc do
mniejszosci
narodowej/etnicznej

-----

Dane dodatkowe

o pracujl)ca

o

bezrobotna

0 TAK
0 NIE
0 ODMOW A PODANIA INFORMACJI
0 TAK

20

Posiadanie statusu osoby
niepelnosprawnej

0 NIE
0 ODMOWA PODANIA INFORMACJI

~"z.ow\z.e.
serce Polsk i

Fundusze
Europejskie
Program Regionaln!!

Unia Europejska
Europejski Funduu Spoleczny

21

Rodzaj przyznanego
wsparcia

22

Data rozpoc*ia udzialu
w projekcie

- - - -

23

Data zakonczenia
udziaru w projekcie

- - -  - ---

24

Zakonczenie udzialu
osoby we wsparciu
zgodnie z zapJanowan<}
dla niej ~cieik<}
uczestnictwa

0 TAK

~-

--

0 NlE

1..-.

(miejscowosc, data)

(czytelny podpis)

(.W)c.tz.ow\z.e.

Fundusze
Europejskie
Program R~lonalny

serce Polsk i

Unia Europejska
Europej~ki

Fundusz Spoteczny

Zalqcznik nr 3 do Regulaminu - Deklaracja udzialu w projekcie ucznia

DEKLARACJA UDZIALU W PROJEKCIE
l.
2.

3.
4.
5.

Tytul ~ojektu: "Aktywny w szkole - kreatywny w Zyciu"
RPM A. 10.01 .0 1·14-b602118
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Os X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialanie 10.1 Ksztalcenie i rozw6j dzieci i mtodziez-y
Poddzia!anie 10.1.1 Edukacja ogolna (w tym w szkolach zawodowych)

•

•

•

••••••

&4

••

4

•

•

•

••••

•••

••••••

••••

"

••••

;

•

•

•••••

••

•

••

••••

•

••••

,

••••••••••••

••

•

0

••

•

•••

,

."

••••••

I

•••••

•

(imiy i nazwisko ucznia)
Nazwa zaj'rc, oa ktore rekomeodowany jest udzial ucznia:

o
o
o
o
o

zajycia rozwijajqce z jyzyka angielskiego zakonczone egzaminem zewnytrznym
zaj4Ycia rozwijajqce z jyzyka angielskiego
zajycia wyr6wnujqce z jyzyka angielskiego
zajycia rozwijajqce z informatyki zakonczone egzaminem zewnytrznym
zajycia rozwijajqce z informatyki

o
o

zaj«cia rozwijaj,!ce z matematyki

o

zajycia rozwijajCJce z przyrody

o
o

o
o
o

o
o
D

o
o
o
o

zaj~cia z zakresu wniejytnosci tworzenia stron intemetowych i publikowania treSci w serwisach

zajcrcia rozwijaj,!ce z bioJogii
zajycia rozwijajqce z chemii
zajycia wyr6wnujqce z matematyki
kolo szachowe
zajercia z kreatywnosci, umiejytnosci wsp61pracy oraz nauka szybkiego uczenia siy
i zapamicrtywania (w tym kreowanie postaw kiuczowych dla rynku pracy)
zajycia z robotyki z programowaniem i modulem przedsiybiorczosci
zajc:cia logopedyczne
zajycia z terapii pedagogicznej
zajycia rewalidacyjne
zajycia z girnnastyki korekcyjnej
zajc:cia z socjoterapii
zajycia rozwijajqce kompetencje emocjonalno~spoleczne (uczniowie niepelnosprawni)

(podpis nauczycielaJwychowawcy/pedagogaJpsychologa
kierujqcego ucznia na zajcrcia)

Fundusze
Europejskle
Program Reglonalny

1.

(.W)"z.oWsz.e.
serce Polski

Unia Europejska
Europ{>jski Fundu!.Z S~{>C2ny

Deklarujy ch~c przyst~pienia do projektu pn.: "Aktywny w szkole - kreatywoy w Zyciu",
w ramach w/w zajyC:

(imicy i nazwisko ucznia)
2.

Zosta!amfem poinfonnowany/a, ii. projekt pn.: "Aktywny w szkole - kreatywny w zyciu" jest
wspotfinansowany przez Uni'f Europejsk~ ze srod.k6w Europejskiego Funduszu Spo!ecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014
2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dJa rozwoju regionu, Dzialanie 10.1 Ksztakenie i rozwoj
dzieci i mlodziezy, Poddzialanie 10.1.1 Edukacja og61na (w tyro w szkolach zawodowych).

3.

ZapoznatamJem si y z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: "Aktywny w szkole
- kreatywny w zyciu".

4.

Zobowi~ujy

si y dotozyc wszelkich staran, aby moje dziecko regulamie uczestniczylo w zajyciach

realizowanych w ramach projektu.
5.

Zobowi'}ZUjy siy do wypdniania ankiet ewaluacyjnych zwi¥anych z realizacj4- projektu oraz
aktywnego uczestnictwa w spotkaniach dla rodzic6w organizowanych w ramach projektu.

6.

Wyrazam zgodcy na nieodplatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka., nazwiska, glosu
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach do ce16w zwiqzanych z informacjl:},
sprawozdawczosci" i promocj" \vw. Projektu bez koniecznosci kaZdorazowego ich zatwierdzania.
Wyra.zenie zgody jest jednoznaczne z tym, i2'. fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
zaj«c mog'} zostac umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz wykorzystane w materialach
promocyjnych.

7.

Zostalamlem poinformowany, ze podpisanie oswiadczenia z pkt. 6 jest dobrowolne, jednoczdnie
jego brak uniemozliwia mi wzi((cie udzialu Projekcie.

(miejscowosc, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Fundusze
Europejskie
Program

(.")t.tZQW~ze.

R~ionalny

serc e Polski

Unia Europejska
Europejskl FUlidu~ Spoteany

Zalqcznik nr 4 do Regulaminu - DekJaracja udzialu w projekcie nauczyciela

DEKLARACJA UDZIALU W PROJEKCIE
1.
2.
3.
4.

5.

Tytul projektu : "Aktywny w szkole - kreatywny w Zyciu"
RPMA.IO .01.01-14-b602118
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 20 14  2020
Os X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialanie 10.1 Ksztakenie i rozw6j dzieci i m10dziezy
Poddzialanie 10.1.1 Edukacia og61na (w tym w szkolach zawodowych)

(imiy i nazwisko nauczyciela)
Nazwa szkolenia, na ktore rekomendowany jest udzial nauczyciela:

o
D

o

o
o

wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszeniajakosci nauczania
przedmiot6w scislych
pos!ugiwanie sicr technikami komputerowymi w dydaktyce, zasady tworzenia i zarzq.dzanie
publikowaniem trdci edukacyjnych, w tym wykorzystanie w nauczaniu e-podn;:cznik6w lub
e-zasob6w/e-material6w dydaktycznych stworzonych dzicrki srodkom EFS w latach 2007-2013
i 2014-2020
przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE
rozw6j wsr6d uczni6w umiejertnosci i postaw niezbcrdnych do funkcjonowania na rynku pracy
realizacja zaj~c metodq projektu

D

metody zapamiytywania, koncentracji i techniki efektywnego uczenia siy

o

wsp61praca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych)

(podpis dyrektora kierujqcego na danq former doskonalenia)

~t.zow~ze.

Fundusze
Europejskie

seree Pols ki

Program Reglonalny

1.

Deklarujy

ch~c

przys!qpienia do projektu pn.:

~,Aktywny

Unia Europejska
Europejskl Fundusz SpoIeczny

w szkole - kreatywoy w Zyciu",

w ramach w/w szkolelllkurs6w.
2.

Zostalamlem poinformowany/a, ii: projekt pn.: "Aktywny w szkole - kreatywny w iyciu" jest
wsp6Hinansowany przez Uni y Europejsk'l ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014

2020, Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Dzialanie 10.1 Ksztakenie i rozw6j
dzieci i mlodziezy, Poddzialanie 10.1.1 Edukacja og61na (w tym w szkolach zawodowych).
3.

Zapoznalam!em si y z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: "Aktywny w szkole
- kreatywny w zyciu".

4.

Zobowiqzujy siy do wypelniania ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokument6w

0

charakterze

ewaluacyjnym zwiqzanych z realizacjq projektu.
5.

WyraZarn zgody na nieodplatne wykorzystanie mojego wizerunku, nazwiska, glosu w dowolnyrn
fonnacie i we wszystkich mediach do ce16w zwiqzanych z infonnacjq, sprawozdawczosci'l
i promocj'l ww. Projektu bez koniecznosci kazdorazowego ich zatwierdzania. Wyrazenie zgody
jest jednoznaczne z tym, it fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajyc

mog~

zostac

umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz wykorzystane w materialach promocyjnych.
6.

Zostatamlem poinforrnowany, ze podpisanie oswiadczenia z pkt. 5 jest dobrowolne, jednoczeSnie
jego brak uniernozliwia mi wziycie udzialu Projekcie.

(miejscowosc, data)

(czytelny podpis)

Fundusze
Europejskie

~c.%OW~%e.
serce Po lski

Program Reglonalny

Unia Europejska
EuropeJ~kl

Fundusz Spoleczny

Zalqcznik nr 5 do Regulaminu - Formularz dot. spelniania kryteri6w premiujqcych dla ucznia

FORMULARZ DOTYCZl\CY SPELNIANIA KRYTER10W REKRUT ACYJNYCH
(PREMIUJJ\CYCH)
I.
2.

3.
4.
5.

Tytu! Qfolektu: "Aktywny w szkole - kreatywny W Zyciu"
RPMA.l 0.0 1.0 1-14-b602/18
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Os X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialanie 10.1 Ksztalcenie i rozw6i dzieci i mlodzieZy_
Poddzialanie 10.1.1 Edukacja og61na (w tym w szko-lach zawodowych)

(imi~

i nazwisko ucznia)

Forma wsparcia:

o

zajc;cia rozwijajqce z j~zyka angielskiego zakOJ1czone egzaminem zewnc;:trmym

D

zajc;:cia rozwijaj'lce z j«zyka angielskiego

D

zajycia wyrownujqce z jyzyka angielskiego

o
o
o
o
o

zajcrcia rozwijaj~ce z infonnatyki zakoilczone egzaminem zewncrtrznym

o

zajcrcia rozwjjaj~ce z infonnatyki
zajc;cia z zakresu umiejytnosci tworzenia stron intemetowych i publikowania tresci w serwisach
zajc;:cia rozwijajqce z matematyki
zajycia rozwijajqce z przyrody
zajC(cia rozwijajqce z biologii

D zajycia rozwijaj~ce z chemii
D zajycia wyr6wnujqce z matematyki

o
o

o
o

kolo szachowe
zaj«cia z kreatywnosci, umiejertnosci wsp6!pracy oraz nauka szybkiego uczenia siy
i zapamicrtywania (w tym kreowanie postaw kluczowych dJa rynku pracy)
zajycia z robotyki z programowaniem i modulem przedsiybiorczosci
zajycia logopedyczne

D zajc;cia z terapii pedagogicznej

o

o
o

zajcycia rewalidacyjne
zajycia z girnnastyki korekcyjnej
zajycia z socjoterapii

D zajycia rozwijajqce kompetencje emocjonalno-spo1eczne (uczniowie niepelnosprawni)

Fundusze

Europejskie

~c.z.oW~z.e.

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundus.z Spoteany

serce Po ls ki

KRYTERIA PREMIUJ1\CE:
Zaj~cia rozwijaj~ce

o
o

- oeena za poprzedni semestr z danego przedmiotu

,,6" - 4 pkt

,,5" - 3 pkt

D ,,4" - 2 pkt
~.----------------------------------------------------------------------~

Zaj~cia

wyrownuj1}ce - oeena za poprzedni semestr z danego przedmiotu

D " 1" - 3 pkt

n

,,2" - 2 plct
,,3" - 1 pkt

Zaj~cia

dla uczni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

o

orzeczenie/opinia PPP - 2 pkt

D

opinia nauczyciela - 1 pkt

Zaj~cia rozwijaj~ce umiej~tnosci uczenia si-r oraz kompetencje spoleczne istotne z punktu
widzenia rynku pracy, robotyka z modulem przedsi~biorczosci

o

ucmiowie koncZ<}cy szkoll( w danym roku szkolnym - 2 pkt

D pozostali uezniowie - I pkt

o

wskazanie wyehowawcy - I pkt

OPINIA NAUCZYCIELAfPEDAGOGA

0

potrzebie

obj~cia

wsparciem:

(czytelny podpis nauczyeielalpedagoga)
Ll}czna liczba pnyznanych punkt6w - .. .. ..... .

Podpisy Komisji Rekrutacvjnej:

1. Koordynator Projektu

I

Fundusze
Europejskle

~l.t%QWs%e.

Program Regionalny

serce Pols k i

Unla EUfopejska
Europej!>ki Fundusz SpoIeczlly

2. Dyrektor szkoty

Zalqcznik nr 6 do Regulaminu - Formlilarz dOL. spelniania kryleri6w premiujqcych dia nauczyciela

FORMULARZ DOTYCZJ\CY SPELNlANIA KRYTERIOW REKRUTACY JNYCH
(PREMIUJJ\CYCH)
l.

2.
3.
4.

1---- -

5.

Tytul projektu: "Aktywny w szkole - kreatywny w zyciu"
RPMA 10.01.01-14-b602/18
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Os X Edukacia dla rozwoju regionu
Dzialanie 10.1 Ksztakenie i rozw6j dzieci i mlodziezy
Poddzialanie 10.1.1 Edukacja og61na (w tym w szko!ach zawodowych)

(imiy i nazwisko nauczyciela)

Forma wsparcia:

o
o
o

wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakosci nauczania
przedmiot6w scislych
postugiwanie Sly technikami komputerowymi w dydaktyce, zasady tworzenia i zarz'l-dzanie
publikowaniem treSci edukacyjnych, w tym wykorzystanie w nauczaniu e-podrycznik6w lub
e-zasob6w/e-materia16w dydaktycznych stworzonych dzicrki srodkom EFS w latach 2007-2013 i
2014-2020
przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE

o

rozw6j wsr6d uczni6w umiejytnosci i postaw niezbydnych do funkcjonowania na rynku pracy

o

realizacja zajyc metod'} projektu

D metody zapamiytywania, koncentracji i techniki efektywnego uczenia sit;

n

wspOlpraca z rodzicami (w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych)

KRYTERIA PREMIUJJ\CE:

D rodzaj nauczanych przedmiot6w, ich zgodnosc z zalozeniami projektu - 2 pkt
D

o
D

zaangai:owanie kandydat6w w pracC( na rzecz szkoly oraz realizacjcy projektow szkolnych,
wsp6tpracy szkoly z instyrucjami zewnt;trznymi, organizacj~ przedsiywziyc na rzecz
uczni6w - 2 pkt
wyrai:enie woli wdraZania nowych metod do praktyki szkolnej oraz dzielenia sit; swoimi
nowymi wniejytnosciami i wiedz'} z innymi nauczycielami w szkole - 1 pkt
dyspozycyjnosc - I pkt

i

Fundusze
Europejskie

(!)14%OW~%e.

Program Reglonatny

serce Pols ki

Unia Europejska
Europejskl Fundu$l Spoteczny

OPINIA DYREKTORA:

(podpis Dyrektora)
Lqczoa liczba przyznanycb puokt6w - ... ... .. . .

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:

). Koordynator Projektu

2. Dyrektor szkoly

Fundusze
Europejskie
Program Reglonalny

(!)t4ZQw\Z8.
serce Polsk i

Unia Europejska
Europejskl Fundu5Z Spoleany

ZalcJcznik nr 7 do Regulaminu - oSwiadczenie uczestnika Projektu

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W zwiqzku z przyst.qpieniem do projektu pn. "Aktywny w szkole - kreatywny w Zyciu" oswiadczam,
ze przyjmujy do wiadomosci, ii::
1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego maj')cy
swoj<) siedzib y przy ul. JagieHonskiej 26, 03-719 Warszawa;
2. Podstawy prawnq 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. 0 ochronie danych osobowych Ctekst jednolity: Oz. U.
z 2014 r. poz. 1182) - dane osobowe s'l- niezbydne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020 :

w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata
2014-2020:
1) rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 20 t 3 r. ustanawiaj<)ce wsp61ne przepisy dotycz'lce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spokcznego, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajl:}ce przepisy og6Ine dotyczqce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj')ce rozporzl:}dzenie Rady (WE)
nr 1083/2006;
2) rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) NT 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Spolecznego i uchylaj~ce rozpofZ,)dzenie Rady (WE)
nr 1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 20 I 4 r. 0 zasadach realizacji program6w w zakresie polityki sp6jnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146);

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspieraj'lcy realizacjy program6w
operacyjnych:
1) rozporUldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiaj')ce wsp6Ine przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo1ecznego, Funduszu Sp6jnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj'lce przepisy og6lne dotyczC}ce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionainego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Sp6jnosci
j Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj')ce rozporz'ldzenie Rady (WE)
nr 1083/2006;
2) rozporZ4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) Nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europej skiego Funduszu Spolecznego j uchylajqce rozporzqdzenie
Rady (WE) Til 1081/2006;
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3) ustawy z dnia II lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji program6w w zakresie polityki sp6jnosci
finansawanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 f., paz. 1146);
4) rozporzqdzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 101112014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiaj,!ce szczeg610we przepisy wykonawcze do rozporzqdzeoia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) or 130312013 w odniesieniu do wzorow sruzqcych do przekazywania Komisj i
okreslonych infonnacji oraz szczeg610we przepisy dotyczqce wymiany informacji mi~dzy
beneficjentami a instytucjami zarzqdzajqcymi, certyfikujqcymi, audytowymi i posrednicz¥ymi;
4. Moje dane osobowe byd,! przetwarzane wylqcznie w celu realizacji projektu "Aktywny w szkole
kreatywny w zyciu", w szczegolnosci potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaJuacj i. kontro!i, audytu i sprawozdawczosci oraz dzialan infonnacyjno
pramacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego
2014-2020 (RPO WM);
5. Moje dane osobowe zostaly powierzone do przetwarzania lnstytucji Posredniczqcej - Mazowiecka
Jednostka Wdrazania Program6w Unijnych, ul. Jagiellonska 7, 03-301 Warszawa (nazwa i
adres wlasciwej IP), beneficjentowi reaJizuj(}cemu projekt - Gmina Nowe Miasto, ul. Apteczna 8,
09-120 Nowe Miasto (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, kt6re na z1ecenie beneficjenta
uczestniczq w realizacji projektu - Konsorcjum firm Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne
IDEA, CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz z siedzib~ 30-209 Krakow, ul. Krolowej
Jadwigi 97 (nazwa i adres ww. podmiotow). Moje dane osobowe mog'l zostac przekazane
podmiotom realizujqcym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzaj'lcego, Instytucji
Posredniczqcej lub beneficjenta.
Moje dane osobowe mog,! zostae r6wniez powierzone
specjalistycznym firmom, realizuj'lcym na zlecenie Powierzaj,!cego, Instytucji Posrednicz'lcej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020;
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z brakiem
mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7. W ciqgu 4 tygodni po zakonczeniu udzialu w projekcie udost«pni y dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udzialu w ksztalceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji;

8. Mam prawo dostypu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

miejscowosc: i data

aytelny podpis uczeslnika projek/u*

W przypadku deklaracji UClestnictwil osoby maloletniej o5wiadc2enie powinno zostac podpisane przez jej prawnego oplekuna.

