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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 
 
 
 

„INNOWACYJNA SZKOŁA W GMINIE IRZĄDZE” 

 
 
 

realizowanym w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020  

Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
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§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników 
Projektu „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze”, ich obowiązki, a także etapy wsparcia 
przewidzianego w ramach Projektu.  
2. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.  
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
4. Beneficjentem Projektu jest Gmina Irządze, 42-446 Irządze, Irządze 124. 
5. Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach, 42-446 Irządze, 
Irządze 126. 
6. Biuro Projektu zlokalizowane jest w Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha w  Irządzach, 42-446 
Irządze, Irządze 126. 
7. Okres realizacji Projektu: 01.08.2018r. – 31.07.2020r.  

 
§ 2 

DEFINICJE 
 
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  
1. Projekcie - należy przez to rozumieć Projekt „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” (nr projektu 
RPSL.11.01.04-24-0090/18) realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014 - 2020.  
2. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Ledwocha w Irządzach, 42-446 
Irządze, Irządze 126. 
3. Kandydacie - należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę oraz nauczyciela/nauczycielkę 
ubiegającego/ubiegającą się o udział w Projekcie.  
4. Uczeń - należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę Szkoły biorącej udział w Projekcie. 
5. Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę zatrudnionego/zatrudnioną w 
Szkole biorącej udział w Projekcie.  
8. Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć Ucznia w rozumieniu ust. 6 lub Nauczyciela w 
rozumieniu ust. 7 po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji.  
9. Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Realizatora 
Projektu, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników Projektu.  
10. Pakiecie wsparcia - należy przez to rozumieć: 
A) dla ucznia/uczennicy Szkoły biorącej udział w Projekcie 

a) zajęcia realizowane w zadaniu 1 pt. „Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie i 
rozwijanie kompetencji kluczowych”: 

a. 10 godzin zajęć z technik efektywnego przyswajania wiedzy, 
b. 30 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych. 
b) zajęcia realizowane w zadaniu 2 pt. „Szkoła Eksperymentu: praca metodą eksperymentu” 

a. 30 godzin zajęć eksperymentalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
c) zajęcia realizowane w zadaniu 3 pt. „Szkoła Kreatywności: praca metodą projektu” 

a. 30 godzin zajęć prowadzonych metodą projektu – WebQuest. 
d) zajęcia realizowane w zadaniu 4 pt. „Szkoła Językowa: kształtowanie i rozwijanie kompetencji 

z języków obcych” 
a. 50 godzin zajęć z języków obcych 

e) zajęcia realizowane w zadaniu 5 pt. „Szkoła Doświadczeń: wyjazdy edukacyjne i wizyty 
studyjne” 

a. 2 pozaszkolne wyjazdy edukacyjne 
B) dla nauczyciela/nauczycielki zatrudnionego/zatrudnionej w Szkole biorącej udział w Projekcie 

a) Szkolenie „Techniki twórcze w pracy nauczyciela” 
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b) Szkolenie „Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu 
edukacyjnego” 

 
§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń który/uczennica która, spełnia łącznie następujące kryteria:  
a) jest uczniem/uczennicą w Szkole biorącej udział w Projekcie;   
b) nie była Uczestnikiem w poprzednim roku szkolnym.  
2. Uczestnikiem Projektu może być nauczyciel który/nauczycielka która, jest zatrudniony/zatrudniona 
w Szkole biorącej udział w Projekcie na stanowisku nauczyciela 
3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata wszystkich 
wymaganych dokumentów zgodnie z §4 ust. 4 pkt. 1) dla ucznia/uczennicy oraz zgodnie z §4 ust. 4 
pkt. 2) dla nauczyciela/nauczycielki.  
4. W przypadku ubiegania się o udział w Projekcie osoby małoletniej (ucznia/uczennicy) dokumenty 
wymienione w §4 ust. 4 pkt. 1) powinny być również podpisane przez jej rodzica/opiekuna prawnego.  
5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.  
 

§ 4 
ZASADY REKRUTACJI 

 
1. Rekrutację Kandydatów prowadzi Szkoła, których uczniowie/uczennice i pracownicy są 
potencjalnymi Uczestnikami Projektu.   
2. Każdy z Kandydatów składa następujące dokumenty rekrutacyjne:  
1) Uczeń:  
a) Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy (wzór - Załącznik nr 1);  
b) Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie (wzór - Załącznik nr 3);  
c) Oświadczenia Uczestnika Projektu – uczeń/uczennica (wzór - Załącznik nr 5);  
d) Dane uczestnika projektu RPO WSL 2014-2020 – uczeń/uczennica (wzór - Załącznik nr 7)  
2) Nauczyciel:  
a) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki (wzór - Załącznik nr 2);  
b) Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki w Projekcie (wzór - Załącznik nr 4);  
c) Oświadczenia Uczestnika Projektu – nauczyciel/nauczycielka (wzór - Załącznik nr 6);  
d) Dane uczestnika projektów RPO WSL 2014-2020 – nauczyciel/nauczycielka (wzór - Załącznik nr 8)  
3. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu Szkoły.   
4. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez Kandydatów które będą niekompletne nie będą 
rozpatrywane.  
5. Weryfikacji dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.  
6. O składzie osobowym oraz liczbie członków Komisji Rekrutacyjnej decyduje Dyrektor Szkoły, z 
zastrzeżeniem, że Komisja liczy co najmniej 2 członków.  
7. Zrekrutowani Kandydaci zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie w oparciu o formularze 
zgłoszeniowe.  

 
§5 

KRYTERIA REKRUTACJI 
 
1. Kandydat - Uczeń będzie mógł uzyskać maksymalnie 4 punkty (pkt.), na które składa się:  
a) przynależność do Grupy Docelowej – status ucznia/uczennicy Szkoły biorącej udział w Projekcie – 
1 pkt,  
b) status osoby niepełnosprawnej – dodatkowy 1 pkt, 
c) uczeń/uczennica ostatniej klasy Szkoły Podstawowej lub klasa gimnazjalna – dodatkowy 1 pkt, 
d) uzyskana średnia z ocen w ostatnio zakończonym roku szkolnym poniżej 3,5 – dodatkowy 1 pkt. 
e) w przypadku większej liczby Kandydatów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
2. Na podstawie przyjętej metodologii z ust. 1 sporządzona zostanie lista kandydatów do udziału w 
projekcie, z zachowaniem proporcji 52% Kobiet i 48% Mężczyzn. 
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3. Kandydat – Nauczyciel będzie mógł uzyskać maksymalnie 8 punktów (pkt.), na które składa się:  
a) Nauczyciele uczący/posiadający uprawnienia przedmiotów:  
• matematyczno-przyrodniczych – 2 pkt  
• przedmiotów pozostałych – 1pkt.  
b) opinia Dyrektora szkoły- maksymalnie 6 pkt., wg przelicznika:  
• powyżej 5,0 – 6 pkt.  
• 4,6 - 5,0 – 5 pkt.  
• 4,1 - 4,5 – 4 pkt.  
• 3,6 - 4,0 – 3 pkt.  
• 3,1 - 3,5 – 2 pkt.  
• poniżej 3,0 – 1 pkt.  
4. Na podstawie przyjętej metodologii z punktu 1 sporządzona zostanie lista 150 kandydatów – 
uczniów/uczennic do udziału w projekcie. 
5. Na podstawie przyjętej metodologii z punktu 3 sporządzona zostanie lista 13 kandydatów – 
nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie. 
6. W przypadku gdy liczba Kandydatów z punktu 1 oraz punktu 3 przekroczy liczbę miejsc zostaną 
sporządzone listy rezerwowe.  
7. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w szczególności 
w przypadku rezygnacji lub usunięcia Uczestnika z Projektu, jeśli stan zaawansowania realizowanych 
w ramach Projektu działań na to pozwoli.  
 

§ 5 
ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU 

 
1. Wparcie dla Uczniów:  
a) W ramach realizacji Projektu wszyscy uczniowie/uczennice biorą udział w pakiecie wsparcia §2 pkt 
10 podpkt A) oraz Festiwalu Nauki. 
b) Festiwal Nauki realizowany będzie wspólnie dla wszystkich uczestników projektu. Podczas 
Festiwalu zaprezentowane zostaną zwycięskie projekty powstałe na zajęciach w ramach Projektu. 
c) Realizator Projektu zapewnia Uczestnikom transport na zajęcia wyjazdowe - pozaszkolne wraz z 
ewentualnym ubezpieczeniem.  
2. Uczestnik Projektu-Nauczyciel w związku z realizacją Projektu weźmie udział w pakiecie wsparcia 
§2 pkt 10 podpkt B). 
3. Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie dla Uczestnika Projektu jest ukończenie, w okresie 
realizacji Projektu, które go dotyczą. 
 

§ 6 
WARUNKI REZYGNACJI UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Rezygnacja Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 
przypadkach i następuje poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem 
przyczyny rezygnacji zgodnie z Załącznikiem nr 9. W przypadku ucznia/uczennicy dokument musi 
zostać podpisany również przez jego/jej rodzica lub opiekuna prawnego.  
2. Uzasadnione przypadki, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z 
zasady nie mogą być znane Uczestnikowi Projektu w momencie rozpoczęcia przez niego udziału w 
Projekcie.  
3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z Projektu przez Uczestnika Projektu-Ucznia Dyrekcja 
Szkoły może podjąć decyzję o obniżeniu oceny ze sprawowania.  
4. Uczestnik Projektu zostaje usunięty z Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 
Regulaminu, zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności 
cielesnej innej osoby, aktu kradzieży lub wandalizmu oraz uczestniczenia w formach wsparcia w 
ramach Projektu pod wypływem alkoholu lub innych używek, a także w przypadku, gdy liczba jego 
nieobecności na zajęciach przekroczy 30% ogólnej liczby zajęć danej formy wsparcia. O usunięciu z 
Projektu Uczestnik Projektu zostaje poinformowany na piśmie.  
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§ 7 
OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 
1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  
- przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu;  
- aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu;  
- regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu wynosi do 
30%);  
- niezwłocznego informowania o zmianach danych Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu.  
2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:  
- bieżącego informowania Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 
mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie;  
- bieżącego informowania Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących 
danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.  
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie akceptuje 
postanowienia niniejszego Regulaminu.  
2. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu nie podlegają 
przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są 
ostateczne.  
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 
rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Szkoły. 
4. Ewentualne spory związane z udziałem danej osoby w Projekcie strony, tj. Szkoła i Uczestnik 
Projektu (lub w przypadku ucznia/uczennicy jego/jej rodzic/opiekun prawny), będą starały się 
rozwiązać polubownie.  
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 
Irządze, dnia 02.01.2019 r. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI:  
Załącznik nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego ucznia/uczennicy  
Załącznik nr 2 Wzór formularza zgłoszeniowego nauczyciela/nauczycielki  
Załącznik nr 3 Wzór Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w Projekcie  
Załącznik nr 4 Wzór Deklaracji uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki w Projekcie  
Załącznik nr 5 Wzór Oświadczenie Uczestnika Projektu – uczeń/uczennica  
Załącznik nr 6 Wzór Oświadczenie Uczestnika Projektu – nauczyciel/nauczycielka  
Załącznik nr 7 Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 – uczeń/uczennica  
Załącznik nr 8 Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 – nauczyciel/nauczycielka  
Załącznik nr 9 Wzór rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/ UCZENNICY 

Tytuł projektu „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Nr projektu RPSL.11.01.04-24-0090/18 

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

Beneficjent projektu Gmina Irządze Realizator projektu Szkoła Podstawowa im. 
Jana Ledwocha w 

Irządzach 

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

 

I 
DANE  

OSOBOWE 

Imię  

Nazwisko  

Płeć           □  Kobieta                    □  Mężczyzna 

PESEL            
 

II 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Kraj  

  Imię i Nazwisko  
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III DANE 
KONTAKTOWE 

RODZICA/ 
OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

Telefon kontaktowy 
rodzica/ opiekuna 

prawnego 

 

Adres e-mail  

IV 
STATUS UCZNIA/ 

UCZENNICY 

Nazwa i adres Szkoły  

Klasa  

Średnia z ocen  

V 

INDYWIDUALNE 
POTRZEBY 

(proszę opisać) 

 

 
 
OŚWIADCZENIE UCZNIA/ UCZENNICY: 
 
1. Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Dyrekcji Szkoły lub/i Biura Projektu o 
wszelkich zmianach ww. danych.  

2. Wyrażam zgodę, na potwierdzenie statusu wymienionego w punkcie IV powyższej tabeli przez 
Dyrektora Szkoły. 

3. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.  

4. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Innowacyjna Szkoła w 
Gminie Irządze”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
 
5. Deklaruję, że wezmę udział we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby rekrutacji, 
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i 
doskonalenie!”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 922).  

7. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
 
 
.....................................................................  ......................................................................... 
  miejscowość i data     podpis ucznia/ uczennicy  
 
 

 
......................................................................... 

                  czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA/ NAUCZYCIELKI 

Tytuł projektu „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Nr projektu RPSL.11.01.04-24-0090/18 

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

Beneficjent projektu Gmina Irządze Realizator projektu Szkoła Podstawowa im. 
Jana Ledwocha w 

Irządzach 

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

 

I 
DANE  

OSOBOWE 

Imię  

Nazwisko  

Płeć           □  Kobieta                    □  Mężczyzna 

PESEL            
 

II 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy, Poczta  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Kraj  

 

III 

 

DANE 
KONTAKTOWE  

Telefon  

Adres e-mail  



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

IV ZATRUDNIENIE 

Nazwa i adres Szkoły  

Przedmiot  

V 

INDYWIDUALNE 
POTRZEBY 

(proszę opisać) 

 

 
 
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ NAUCZYCIELKI: 
 
1. Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Dyrekcji Szkoły lub/i Biura Projektu o 
wszelkich zmianach ww. danych.  

2. Wyrażam zgodę, na potwierdzenie statusu wymienionego w punkcie IV powyższej tabeli przez 
Dyrektora Szkoły. 

3. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.  

4. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Innowacyjna Szkoła w 
Gminie Irządze”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  
 
5. Deklaruję, że wezmę udział we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych gromadzonych na potrzeby rekrutacji, 
monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i 
doskonalenie!”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 
2016 r. poz. 922).  

7. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
 
 
.....................................................................  ......................................................................... 
  miejscowość i data               podpis nauczyciela/ nauczycielki  
 
 

 
 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE 
 
Ja, niżej podpisany/a  
 
 
…...…………………………………………………………………………………………............................... 

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
 
PESEL:  

           

 
 
1. Deklaruję udział w Projekcie „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” (numer wniosku o 

dofinansowanie RPSL.11.01.04-24-0090/18), którego Beneficjentem jest Gmina Irządze a 
Realizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach, w ramach Poddziałania 
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.  

2. Oświadczam, że: 
 a) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Innowacyjna Szkoła 

w Gminie Irządze” (zwanym dalej „Regulaminem”), akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję 
się do ich przestrzegania, w szczególności do systematycznego udziału w formach wsparcia, na 
które zostanę zakwalifikowany/a.  

 b) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w 
„Regulaminie”.  

 c) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 d) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 e) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą.  
3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach 

dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji.  

4. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu o wszelkich 
zmianach dotyczących moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji 
i realizacji Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w 
Projekcie.  

5. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu. 
Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 
prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Realizatora Projektu. 

 
 
 
 
.....................................................................  ......................................................................... 
  miejscowość i data     podpis ucznia/ uczennicy  
 
 

 
......................................................................... 

                  czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA/ NAUCZYCIELKI W PROJEKCIE 
 
Ja, niżej podpisany/a  
 
 
…...…………………………………………………………………………………………............................... 

(imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycielki) 
 
PESEL:  

           

 
 
1. Deklaruję udział w Projekcie „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” (numer wniosku o 

dofinansowanie RPSL.11.01.04-24-0090/18), którego Beneficjentem jest Gmina Irządze a 
Realizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach, w ramach Poddziałania 
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.  

2. Oświadczam, że: 
 a) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Innowacyjna Szkoła 

w Gminie Irządze” (zwanym dalej „Regulaminem”), akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję 
się do ich przestrzegania, w szczególności do systematycznego udziału w formach wsparcia, na 
które zostanę zakwalifikowany/a.  

 b) spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w 
„Regulaminie”.  

 c) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 d) zostałem/am poinformowany/a, że udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 e) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą.  
3. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach 

dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji.  

4. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu o wszelkich 
zmianach dotyczących moich danych zawartych w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji 
i realizacji Projektu oraz o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w 
Projekcie.  

5. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją Projektu. 
Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 
prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Realizatora Projektu. 

 
 
 
 
.....................................................................  ......................................................................... 
  miejscowość i data               podpis nauczyciela/ nauczycielki  
 
 

 
 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZEŃ/UCZENNICA 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” oświadczam, 
że przyjmuję do wiadomości, iż: 
  

• Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 

bip.slaskie.pl. 

• Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl. 

• Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji 

• badań i analiz. 

• Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

• art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 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 – dalej: 

Rozporządzenie ogólne; 

• art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

• Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu 

projekt  - Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach, 42-446 Irządze, Irządze 126. 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
../Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl


  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

• Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 

inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 

korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

• Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 

ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów.  

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

• Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 

usunięcia moich danych osobowych. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

• Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

• Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

• W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

• W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

• Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta 

  
 
 
 

 
 
.....................................................................  ......................................................................... 

miejscowość i data     czytelny podpis ucznia/ uczennicy 
 
 

 
......................................................................... 

                  czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – NAUCZYCIEL/ NAUCZYCIELKA 
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” oświadczam, 
że przyjmuję do wiadomości, iż: 
  
 

• Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 

bip.slaskie.pl. 

• Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl. 

• Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji 

• badań i analiz. 

• Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z: 

• art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 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 – dalej: 

Rozporządzenie ogólne; 

• art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
../Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl


  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

• Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu 

projekt  - Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach, 42-446 Irządze, Irządze 126. 

• Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 

inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku 

korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

• Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 

ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów.  

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

• Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić 

usunięcia moich danych osobowych. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

• Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

• Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

• W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

• W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

• Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta 

  
 
 
 

 
 
.....................................................................  ......................................................................... 

          miejscowość i data                             czytelny podpis nauczyciela/ nauczycielki 
 
 
 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

 
Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 
Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 – ucznia/uczennicy 

 
 a) nazwiska i imiona  

 b) adres zamieszkania lub pobytu  

 c) PESEL  

 d) numer telefonu  

 e) wiek  

 f) adres email  

 g) stan zdrowia  
 
- zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470): 
 

 Lp. Nazwa  

DANE  

UCZESTNIKA 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Kraj  

5. Rodzaj uczestnika  

6. Nazwa instytucji  

7. Płeć  

8. Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

DANE 
KONTAKTOWE 
UCZESTNIKA 

9. Województwo  

10. Powiat  

11. Gmina  

12. Miejscowość  

13. Ulica  

14. Nr budynku  

15. Nr lokalu  

16. Kod pocztowy  

17. Obszar wg stopnia urbanizacji  

18. Telefon kontaktowy  

19. Adres e-mail  

SZCZEGÓŁY I 
RODZAJ 

WSPARCIA 

20. Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

21. Data zakończenia udziału w projekcie  

22. Sytuacja (1) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 

 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 

Dofinansowanie projektu z UE: 289 176,75 PLN. 

23. Sytuacja (2) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 

 

24. Inne rezultaty dotyczące osób młodych  

25. Zakończenie udziału osoby w projekcie 
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

 

26. Rodzaj przyznanego wsparcia  

27. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

28. Data zakończenia udziału we wsparciu  

STATUS 
UCZESTNIKA 
PROJEKTU W 

CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA 
DO PROJEKTU 

29. Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

 

30. Osoba z niepełnosprawnościami  

31. Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

 

32. W tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 

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

 

34. Osoba o innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione) 

 

35. Przynależność do grupy docelowej 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014-2020 / 
Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem 
o dofinansowanie projektu 

 

 
 
 

 
 
.....................................................................  ......................................................................... 

miejscowość i data     czytelny podpis ucznia/ uczennicy 
 
 

 
......................................................................... 

                  czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 



  

  

 

Gmina Irządze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu 

 
Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020 – nauczyciel/ nauczycielka 

 
 a) nazwiska i imiona  

 b) adres zamieszkania lub pobytu  

 c) PESEL  

 d) miejsce pracy 

 e) zawód 

 f) wykształcenie 

 g) numer telefonu  

 h) wiek  

 i) adres email  

 j) informacja o bezdomności 
 k) sytuacja społeczna i rodzinna 
 l) migrant 
 m) pochodzenie etniczne  
 n) stan zdrowia  
 
- zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470): 
 

 Lp. Nazwa  

DANE  

UCZESTNIKA 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Kraj  

5. Rodzaj uczestnika  

6. Nazwa instytucji  

7. Płeć  

8. Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

9. Wykształcenie  

DANE 
KONTAKTOWE 
UCZESTNIKA 

10. Województwo  

11. Powiat  

12. Gmina  

13. Miejscowość  

14. Ulica  

15. Nr budynku  

16. Nr lokalu  

17. Kod pocztowy  

18. Obszar wg stopnia urbanizacji  
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19. Telefon kontaktowy  

20. Adres e-mail  

SZCZEGÓŁY I 
RODZAJ 

WSPARCIA 

21. Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

22. Data zakończenia udziału w projekcie  

23. Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

24. Wykonywany zawód  

25. Zatrudniony w  

26. Sytuacja (1) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 

 

27. Sytuacja (2) osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 

 

28. Inne rezultaty dotyczące osób młodych  

29. Zakończenie udziału osoby w projekcie 
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

 

30. Rodzaj przyznanego wsparcia  

31. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

32. Data zakończenia udziału we wsparciu  

33. Data założenia działalności 
gospodarczej 

 

34. Kwota przyznanych środków na 
założenie działalności  

 

35. PKD założonej działalności 
gospodarczej 

 

STATUS 
UCZESTNIKA 
PROJEKTU W 

CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA 
DO PROJEKTU 

36. Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

 

37. Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 

38. Osoba z niepełnosprawnościami  

39. Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

 

40. W tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 

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

 

42. Osoba o innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione) 
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43. Przynależność do grupy docelowej 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 2014-2020 / 
Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem 
o dofinansowanie projektu 

 

 
 
 

 
 
.....................................................................  ......................................................................... 

           miejscowość i data    czytelny podpis nauczyciela/ nauczycielki 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu 
 

 
Uczestnik Projektu:  
 
 
…...…………………………………………………………………………………………............................... 

(imię i nazwisko uczestnika projektu) 
 
PESEL:  

           

 
 
 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Oświadczam, iż rezygnuję / moja córka/mój syn rezygnuje z udziału w Projekcie pn. 

„Innowacyjna Szkoła w Gminie Irządze” realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego z dniem 

………………………………………………………………....... 

 z powodu ……………………………………………………………………………………………………......... 

 

 

 

 

 

.....................................................................  ......................................................................... 
miejscowość i data     podpis uczestnika projektu 

 
 

 
......................................................................... 

czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika projektu 

 
 


