Regulamin rekrutacji
do Projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli
w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)

§1
1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1) Projekt – projekt pn.:

„Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli

w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
2) Uczestnik Projektu – odpowiednio:
- dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji zostało zakwalifikowane
do uczestnictwa w Projekcie,
- nauczyciel – który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został
zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie.
3) Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem,
4) Biuro Projektu – Gimnazjum nr 1 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, sekretariat Dyrektora Szkoły.
§2
Informacje ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie
kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, realizowanego przez Gminę
Miasta Gostynin w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja
ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Projekt realizowany będzie w okresie: 01.08.2016 r. – 30.06.2018 r.
3. Celem Projektu jest podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych na rynku pracy u 180 uczniów
(w tym 72 dziewczynek) Gimnazjum nr 1 w Gostyninie do 30.06.2018r. poprzez objęcie ich ofertą
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zajęć dodatkowych z: matematyki, przedmiotów przyrodniczych, zajęć komputerowych i języka
angielskiego w okresie od września 2016 r. do końca czerwca 2018 r.
4. Zajęcia dodatkowe obejmują:
1) Zajęcia wyrównawcze
- na zajęcia wyrównawcze składają się zajęcia z matematyki (1h w tygodniu), zajęcia z języka
angielskiego (1h w tygodniu) oraz zajęcia z przedmiotów przyrodniczych (2h w tygodniu). W grupie
przedmiotów przyrodniczy znajdują się: chemia, biologia, geografia, fizyka. Pierwsza grupa w pierwszym
semestrze będzie miała zajęcia z geografii i biologii zaś w drugim semestrze z fizyki i chemii. Druga
grupa w pierwszym semestrze będzie miała zajęcia z fizyki i chemii a w drugim semestrze z geografii i
biologii. Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W roku szkolnym
2016/2017 zrekrutowane zostaną grupy: 2 grupy po 15 osób w I klasie, 2 grupy po 15 osób w II klasie i 2
grupy po 15 osób w III klasie. W roku szkolnym 2017/2018 grupy w klasach II i III kontynuowały będą
uczestnictwo w projekcie i dodatkowo zrekrutowane zostaną 2 grupy z klasy I po 15 osób.
Cel: wzrost poziomu kompetencji z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych.
2) Zajęcia doskonalące z informatyki
- zajęcia doskonalące z informatyki prowadzone będą w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. W
roku szkolnym 2016/2017 zrekrutowane zostaną 3 grupy:2 grupy 10 osobowe w I klasie, 1 grupa 12
osobowa w II klasie i 1 grupa 13 osobowa w III klasie. W roku szkolnym 2017/2018 grupy w klasach II i
III kontynuowały będą uczestnictwo w projekcie i dodatkowo zrekrutowane zostaną 2 grupy z klasy I.
Zajęcia odbywać się będą po: 2 godziny w tygodniu grupy klasy I oraz po 1 godzinie w tygodniu grupy
klasy II i III.
Cel: wzrost poziomu kompetencji z informatyki.
5. Doskonalenie nauczycieli obejmuje:
- szkolenie w zakresie innowacyjnych metod nauczania (11 osób),
- szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce (11 osób),
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- szkolenie w zakresie wspomagania koncentracji wśród uczniów (5 osób – nauczyciele z przedmiotów:
matematyka, geografia, biologia, chemia i fizyka),
- szkolenie: metody nauczania na bazie eksperymentu (11 osób).
6. Liczba uczestników przewidzianych do udziału Projekcie wynosi 180 uczniów (72 dziewczynki) oraz
11 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników
projektu, liczba uczniów w grupach, liczba uczniów na poszczególnych zajęciach oraz podział ze
względu na płeć mogą zostać zmienione.
7. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych po zakończonej
podstawie programowej według ustalonego harmonogramu zajęć.
§3
Uczestnicy Projektu:
1. 180 uczniów (w tym 72 dziewczynki) w wieku 13-15 lat, uczęszczających do Gimnazjum nr 1 w
Gostyninie, 160 uczniów z obszarów miejskich i 20 uczniów z obszarów wiejskich. W pierwszym roku do
projektu przystąpi 130 uczniów (52 dziewczynki). W drugim roku uczniowie klasy trzeciej zakończą
udział w projekcie a do projektu przystąpi kolejnych 50 uczniów (20 dziewczynek).
Spośród wszystkich uczestników projektu rekrutowanych grupę docelową stanowić będą:
- 120 uczniów (48 dziewczynek) zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów
przyrodniczych,
- 60 uczniów (24 dziewczynki) zajęć doskonalących z informatyki.
2.

11 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie objętych wsparciem w ramach Projektu.
§4

Proces rekrutacji:
1.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn.
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2.

Ze względu na przesunięcie się terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, rekrutacja
będzie przebiegać w terminie 03.10. 2016 r. – 14.10.2016 r. (w roku szkolnym 2016/2017) oraz
01.09.2017 r. – 08.09.2017 r. (w roku szkolnym 2017/2018), w tym:
- dla uczniów: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. (rok szkolny 2016/2017),
- dla nauczycieli: od dnia 03.10.2016 r. do dnia 07.10.2016 r.,
- dla uczniów: od dnia 01.09.2017 r. do dnia 08.09.2017 r. (rok szkolny 2017/2018).

3.

Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialny jest:

- Koordynator projektu,
- Koordynator do spraw organizacyjnych.
4.

Dokumentacja rekrutacyjna, składa się z:
1) formularza zgłoszeniowego udziału w projekcie ucznia,
2) formularza zgłoszeniowego nauczyciela do uczestnictwa w Projekcie,
3) oświadczenia prawnego opiekuna uczestnika Projektu,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.

Kryteria rekrutacji

Uczniowie klas II i III rekrutowani będą w oparciu o ocenę na świadectwie z poszczególnych
przedmiotów. Uczniowie klasy I rekrutowani będą w oparciu o wyniki testu sprawdzającego kompetencje
z poszczególnych przedmiotów. Jeden uczeń będzie mógł uczestniczyć w jednym rodzaju zajęć.
Komisja stworzy listę zakwalifikowanych i listę rezerwową.
6.

W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji rodzic/opiekun może zostać poproszony

drogą mailową lub telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji. W przypadku
nieuzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 5 dni zostanie skreślony z listy uczestników Projektu.
Dodatkowo rodzic/opiekun może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie
dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
7.

Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w Biurze

Projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
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8. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
1) Spełnienie wymagań określonych w §3
2) Wypełnienie i złożenie dokumentów o których mowa w §4, ust. 4
§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik/czka Projektu, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel zobowiązani są podać dane
niezbędne do wypełnienia kwestionariusza SL 2014.
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
3. Osoby, których frekwencja na zajęciach (w okresach 3 miesięcznych) będzie wynosiła poniżej
80% mogą zostać usunięte z listy uczestników Projektu.
4. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z udziału w Projekcie na miejsce osoby zostaną
zrekrutowane kolejno osoby znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie ogłoszony
dodatkowy nabór, o ile stopień realizacji tych zajęć/szkoleń pozwoli na osiągnięcie przez
uczestnika zakładanych rezultatów Projektu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w Projekcie wymagana jest pisemna informacja o
rezygnacji złożona przez rodzica/opiekuna do Biura Projektu wraz z podaniem przyczyny.
6. W przypadku rezygnacji z udziału nauczyciela w Projekcie wymagana jest pisemna informacja o
rezygnacji złożona przez tego nauczyciela do Biura Projektu wraz z podaniem przyczyny.
7. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Urzędu Miasta Gostynin
8. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu tj. od 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r., i może
ulec zmianie w sytuacji konieczności zmiany wniosku o dofinansowanie Projektu, zmiany
dokumentów strategicznych, programowych lub Wytycznych programowych i innych dot. wyboru
i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020
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9. Wszelkie

uwagi

i

zgłoszenia

naruszenia

niniejszego

Regulaminu

Koordynatorowi Projektu.

Gostynin, dnia 01.07.2016 r.

Zatwierdzam:

Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
http://www.gostynin.pl

należy

przekazać

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA UCZNIÓW

Lp.

Nazwa

1

Tytuł Projektu: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum
nr 1 w Gostyninie”

2

Nr Projektu: RPMA.10.01.01-14-3945/15

3

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt: X Edukacja dla rozwoju regionu

4

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

5

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)

6

Biuro projektu: Gimnazjum nr 1, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, sekretariat Dyrektora Szkoły,
Tel/fax.: (024) 235 20 23

Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS
Lp.

Nazwa

1

Imię:

2

Nazwisko:

Dane
uczestnika

3

Płeć:

(dane
Dziecka)

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu:

5

PESEL:

6

Nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza: Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

7

Ulica:

8

Nr domu:

9

Nr lokalu:

10

Miejscowość:

11

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)*:

Dane
kontaktowe
(adres
zamieszkania
Dziecka)

- Miejski
- Wiejski
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*We właściwym polu postawić znak X
12

Kod pocztowy:

13

Województwo:

14

Powiat:

15

Telefon stacjonarny do rodzica/opiekuna:

16

Telefon komórkowy do rodzica/opiekuna:

17

Adres poczty elektronicznej (e-mail) rodzica/opiekuna:

18

Data rozpoczęcia udziału w projekcie:

19

Data zakończenia udziału w projekcie:

20

Przynależność do mniejszości narodowej/etnicznej
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
21

Posiadanie statusu imigranta
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
22

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Dane
TAK

dodatkowe

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
23

Osoba z niepełnosprawnościami
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
24

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
25

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
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26

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

NIE

*We właściwym polu postawić znak X

Uprzedzona/-ny o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz
oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

……………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna (Imię i nazwisko)
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Deklaruję chęć przystąpienia do projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji
uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
2. Zostałem/am

poinformowany/a,

iż

projekt

pn.:

„Akademia

przyszłości

–

podnoszenie

kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3. Zgłaszam

udział

w

w/w

z własnej inicjatywy.

projekcie

………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

4. Akceptuję „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Akademia przyszłości –
podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
5. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
6. Rodzaj wsparcia o które rodzic/opiekun dziecka wnioskuje na podstawie potrzeb dziecka
wynikających z ocen na świadectwie z poszczególnych przedmiotów (klasa II lub III) lub
wyników testu sprawdzającego kompetencje z poszczególnych przedmiotów (klasa I) *:
- zajęcia wyrównawcze z bloku (matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze),
- zajęcia doskonalące z informatyki,
*Właściwe podkreślić.
Uprzedzona/-ny o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz
oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna (Imię i nazwisko)
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
do Projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w
Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)

1. Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających dane
osobowe oraz wizerunek mojego dziecka ................................................................................ przez Instytucję
Pośredniczącą – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301
Warszawa, beneficjenta realizującego projekt - Gminę- Miasto Gostynin, ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin oraz
Gimnazjum nr 1 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, dla celów informacyjnych oraz promocyjnych projektu pn
„Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”;

2. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zdjęć oraz filmów z udziałem
mojego dziecka wykonanych i publikowanych w związku z udziałem w projekcie pn. „Akademia przyszłości –
podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY
PODPIS
OPIEKUNA
*
UCZESTNIKA PROJEKTU

PRAWNEGO

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE - nauczyciel

I.

Dane dot. projektu

Lp.

Nazwa

1

Tytuł Projektu: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum
nr 1 w Gostyninie”

2

Nr Projektu: RPMA.10.01.01-14-3945/15

3

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt: X Edukacja dla rozwoju regionu

4

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

5

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)

6

Biuro projektu: Gimnazjum nr 1, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, sekretariat Dyrektora Szkoły,
Tel/fax.: (024) 235 20 23

II.

Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS
Lp.

Dane
uczestnika

Nazwa

1

Imię (imiona):

2

Nazwisko:

3

Płeć:

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu:

5

PESEL:

6

Nazwa instytucji - miejsca pracy: Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

7

Wykształcenie:

8

Stopień awansu zawodowego:

9

Opieka nad dziećmi do lat 7:
- TAK
- NIE*
*Właściwe podkreślić

10

Opieka nad osobą zależną:
- TAK
- NIE*
*Właściwe podkreślić
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11

Ulica:

12

Nr domu:

13

Nr lokalu:

14

Miejscowość:

15

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)*:
- Miejski
- Wiejski

Dane
kontaktowe

*We właściwym polu postawić znak X
16

Kod pocztowy:

17

Województwo:

18

Powiat:

19

Telefon stacjonarny:

20

Telefon komórkowy:

21

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

22

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
23

Osoba z niepełnosprawnościami
TAK

Dane

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
24

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

dodatkowe
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
25

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
TAK

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
26

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

NIE

*We właściwym polu postawić znak X
Uprzedzona/-ny o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz
oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

……………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………………………………..
Czytelny podpis
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III.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

7. Deklaruję chęć przystąpienia do projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji
uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
8. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie
kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
9. Zgłaszam udział w w/w projekcie z własnej inicjatywy.
10. Akceptuję „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Akademia przyszłości –
podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
11. Oświadczam, iż jestem nauczycielem (posiadam wykształcenie wyższe i odpowiednie
kwalifikacje pedagogiczne), i pracuję w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.
12. Rodzaj wsparcia o które nauczyciel wnioskuje:
a) Szkolenie metody nauczania na bazie eksperymentu,
b) Szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce,
c) Szkolenie wspomagania koncentracji wśród uczniów,
d) Szkolenie z innowacyjnych metod nauczania
*Właściwe podkreślić
Zakres wsparcia może ulec zmianie na wniosek Dyrektora szkoły biorącej udział w Projekcie i po uzyskaniu
zgody Koordynatora Projektu oraz akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Opis form
wsparcia znajduje się w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się w siedzibie Szkoły i na stronie WWW Szkoły

Uprzedzona/-ny o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz
oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

……………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………………………………..
Czytelny podpis
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
do Projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów
i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa RPO WM: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)

3.

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających moje dane
osobowe oraz wizerunek przez Instytucję Pośredniczącą – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, beneficjenta realizującego projekt - Gminę- Miasto Gostynin,
ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin oraz Gimnazjum nr 1 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, dla celów informacyjnych
oraz promocyjnych projektu pn „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w
Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”;

4. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zdjęć oraz filmów z moim
udziałem wykonanych i publikowanych w związku z udziałem w projekcie pn. „Akademia przyszłości –
podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i
nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
5. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją
siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
6. 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
Mazowieckiego 2014-2020:
w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
1) rozporządzenia 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;
2) rozporządzenia 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;
3) ustawy 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. 271);
7. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) rozporządzenia 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;
2) rozporządzenia 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;
3) ustawy 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. 271);
4) rozporządzenia Wykonawczego 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
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przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: „Akademia przyszłości –
podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM);
9. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –Mazowieckiej Jednostce
Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt
- Gminie- Miastu Gostynin, ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin oraz Gimnazjum nr 1 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin.
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020;
10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu;
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY
PODPIS
OPIEKUNA
UCZESTNIKA PROJEKTU*

PRAWNEGO

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

Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
http://www.gostynin.pl

