ZARZĄDZENIE NR 61.2021
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
w’ Projekcie pn. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach
i Dębnie”

Na
podstawie
art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia
5 czerwca
1998 r.
o samorządzie
powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 14 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Opatowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27.77.2019 Zarządu Powiatu
w Opatowie
z dnia
15 maja
2019 r.,
zmienionej
uchwałą
Nr 81.78.2020
Zarządu
Powiatu
z dnia
17 czerwca 2020 r., uchwałą Nr 104.138.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.,
uchwałą
Nr 106.141.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą Nr 128.31.2021 z dnia 5 maja 2021 r.,
w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół
podstawowych
w ramach
Specjalnych
Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych
w Niemienicach
i Dębnie” stanowiącego załącznik do umowy nr RPSW. 08.03.02-26-0051/20-00 z dnia 29.09.2020 r.
podpisanej pomiędzy Powiatem Opatowskim a Województwem Świętokrzyskim, zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół
podstawowych
w ramach
Specjalnych
Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych
w Niemienicach i Dębnie” - dalej jako Projekt, realizowanego przez Powiat Opatowski w ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego - Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty
konkursowe):
1) wprowadza się Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia;

2) powołuje się Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
a) Małgorzata Spychaj - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu
i Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach,

b) Beata
Zubrzycka
p.o.
w Dębnie im. Mieczysława Jopka,

Dyrektora

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

c) Anita Tutak-Skórska - Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego
w Opatowie,

d) Ewelina Czub - Pracownik Wydziału
w Opatowie.

Inwestycji

i Rozwoju

Powiatu

Starostwa

Powiatowego

§ 2. 1. Komisja, o której mowa w § 1 pkt 2, ma na celu wyłonienie uczestników do projektu na warunkach
określonych w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie.

2. Do zadań Komisji należy:
1) zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,

2) dokonanie weryfikacji zebranych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
3) wydanie dla każdego uczestnika Decyzji kwalifikacyjnej.

3. Komisja zostaje powołana na czas realizacji Projektu.
4. Pozostałe zasady działania Komisji zawiera Regulamin Projektu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Rekrutacyjnej.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61.2021
Starosty Opatowskiego

z dnia 8 września 2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w Projekcie
Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki rekrutacji
i uczestnictwa Nauczycieli w Projekcie „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie’' współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.3
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie
kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).
2. Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 31.07.2022 r. przez Powiat Opatowski, ul. Henryka
Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.
3. W Projekcie bierze udział 37 Uczniów (UK, 26M) szkół podstawowych oraz 7 Nauczycieli (6K, IM)
z 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Opatowski,
zwanych
dalej
SOS W
w Niemienicach i SOSW w Dębnie, tj.:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach,
Niemienice 95, 27-580 Sadowię:
■Uczniowie (5K, 18M),

•Nauczyciele (3K, OM);

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka, Dębno 69, 27-530 Ożarów:
•Uczniowie (6K./8M),

•Nauczyciele (3K, IM);
którzy nie korzystają z takich samych form wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Słownik pojęć
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Projekt - Projekt pt. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkól podstawowych w ramach
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie", realizowany przez Powiat
Opatowski,
2. Biuro Projektu - biuro mieszczące się Starostwie Powiatowym w Opatowie przy ul. Henryka
Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,
3. Beneficjent - Powiat Opatowski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, strona internetowa:
www.opatow.pl,
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4. SOSW w Niemienicach - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu
i Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach, Niemienice 95, 27-580 Sadowię, dla którego organem
prowadzącym jest Powiat Opatowski, strona internetowa www.soswniemienice.pl,
5. SOSW w Dębnie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka,
Dębno 69, 27-530 Ożarów, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opatowski, strona internetowa
www.soswdebno.pl,

6. Uczeń - uczeń/uczennica szkół
podstawowych
przy
w Dębnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

SOSW

7. Nauczyciel
nauczyciel
w SOSW Niemienice lub SOSW Dębno,

oraz

kształcenia

ogólnego

w Niemienicach

zatrudniony

specjalnego,

zakwalifikowany
8. Uczestnik
Uczeń/Nauczyciel,
który
został
w Projekcie, bezpośrednio korzystający z wdrażanej pomocy w ramach Projektu,

i SOSW

do

udziału

9. Komisja Rekrutacyjna - osoby powołane zarządzeniem Starosty Opatowskiego, upoważnione do
przeprowadzenia rekrutacji do Projektu.

§ 3. Założenia Projektu
1. Celem głównym Projektu jest wsparcie 37 Uczniów (11K/26M) ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych z dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych (SOSW w Niemienicach - 23 os. - 5K/18M, SOSW w Dębnie - 14 os. - 6K/8M), poprzez
realizację zajęć specjalistycznych mających na celu stymulowanie rozwoju poznawczego i zmniejszania
trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych oraz realizację zajęć dydaktycznowyrównawczych. W ramach Projektu zapewnione zostanie również wsparcie 7 Nauczycieli (6K./1M)
zatrudnionych
w SOSW
w
Niemienicach
3 os.
3K./0M
oraz
w SOSW w Dębnie - 4 os. - 3K/1M, poprzez podniesienie poziomu wiedzy, do prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez realizację
do 31.07.2022 kursów i szkoleń doskonalących oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt
specjalistyczny do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi obydwóch SOSW.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
3. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z Diagnoz potrzeb oraz diagnoz indywidualnych potrzeb
i możliwości każdego ucznia przygotowanych przez SOSW w Niemienicach i SOSW w Dębnie. Wsparcie to
dotyczy:
1) prowadzenia terapii Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze SOSW w Niemienicach i SOSW
w Dębnie poprzez:

a) realizację indywidualnych zajęć specjalistycznych stymulujących rozwój poznawczy i zmniejszających
trudności w nauce od IX 2021 do VI 2022.

W SOSW w Niemienicach prowadzone beda następujące zajęcia:
- muzykoterapia,

- zajęcia logopedyczne,
- dogoterapia,
- zajęcia z elementami Metody Behawioralnej,

- alternatywne Sposoby Komunikacji AAC
- trening metodą biofeedback,
- stymulacja polisensoryczna metodą Snoezellen;
b) realizację indywidulanych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych od IX 2021 do VI 2022;

W SOSW w Niemienicach prowadzone będą następujące zajęcia:

- indywidualne zajęcia komputerowe z elementami terapii wspierającej;
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W SOSW w Dębnie prowadzone będą następujące zajęcia:

- usprawnienie technik szkolnych,
- indywidualne zajęcia komputerowe z elementami terapii wspierającej,

c) realizację indywidualnych zajęć terapeutycznych w zakresie terapii ruchu od IX 2021 do VII 20222;

W SOSW w Niemienicach prowadzone będą następujące zajęcia:
- integracja sensoryczna,
- rehabilitacja,
- gimnastyka korekcyjna,

- zajęcia na basenie,
- hipoterapia,
- alpakoterapia;

W SOSW w Dębnie prowadzone będą następujące zajęcia:
- rehabilitacja,
- hipoterapia;
2) realizację kursów i szkoleń dla Nauczycieli w okresie od IX 2021 do VII 2022 mających na celu
zwiększenie kompetencji kadry SOSW z prowadzenia procesu indywidualnej pracy z Uczniami ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz efektywnego stosowania pomocy
dydaktycznych w pracy, w szczególności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych Uczniów oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych
Ucznia
i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie. Wsparcie to służy tworzeniu
w placówkach
ogólnodostępnych
warunków
do
edukacji
dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym Uczniów z różnymi
rodzajami
niepełnosprawności.
Zakres
tematyczny
wsparcia
koreluje
z potrzebami SOSW wskazanymi w Diagnozie potrzeb oraz odpowiada na potrzeby Nauczycieli. Wsparcie
będzie
polegało
na
zorganizowaniu
następujących
kursów
i szkoleń doskonalących dla Nauczycieli:

a) w SOSW w Niemienicach zorganizowany zostanie:

- kurs - Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® I stopień,
- kurs - Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej,
- szkolenie EEG-Biofeedback I stopnia;
b) w SOSW w Dębnie zorganizowany zostanie:

- kurs - Rewalidacja indywidualna,
- kurs - Nauka programowania dla nauczycieli klas I- III,
- szkolenie z zakresu - Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii
osób niemówiących.

Kursy i szkolenia będą:

prowadzone przez trenerów zewnętrznych,
zakończone
egzaminami
oraz
wydaniem
certyfikatów/zaświadczeń
potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji.

uczestnictwa

§ 4. Zasady rekrutacji
1. Rekrutację Uczniów i Nauczycieli do Projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna.
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2. Dokumentacja
zgłoszeniowa
dostępna
będzie
z chwilą
Biurze Projektu,
siedzibach
SOSW
w Niemienicach
i SOSW
formie
elektronicznej
na
stronie
Beneficjenta
i SOSW
w Dębnie.
3. Rekrutacja
prowadzona
i SOSW w Dębnie, w tym:

będzie

wśród

Uczniów

rozpoczęcia
w Dębnie,
jak
w Niemienicach

i Nauczycieli

SOSW

rekrutacji,
również
i SOSW

w Niemienicach

a) w SOSW w Niemienicach przewidziano udział 23 Uczniów - 5K/18M oraz 3 Nauczycieli - 3K/0M,

b) w SOSW w Dębnie przewidziano udział 14 Uczniów - 6K./8M oraz 4 Nauczycieli - 3K/1M.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

1) wypełnienie i złożenie przez Uczniów i Nauczycieli dokumentów rekrutacyjnych:

- Formularza
Zgłoszeniowego,
nr 2 do Regulaminu,

stanowiącego

odpowiedni

Załącznik

nr

1 i Załącznik

- Zgody Rodzica/Opiekuna prawnego na udział Dziecka w Projekcie, stanowiącej Załącznik nr 4 do
Regulaminu;

2) złożenie dokumentów rekrutacyjnych odbywa się poprzez ich wysłanie przez Uczniów i Nauczycieli (w
formie
skanu
plik
PDF)
odpowiednio
do
Dyrektora
SOSW
w
Niemienicach
i SOSW
w Dębnie
lub
złożenie
w siedzibie
odpowiednio
SOSW
w Niemienicach i SOSW w Dębnie;
3) analiza przesłanych przez Uczniów i Nauczycieli dokumentów rekrutacyjnych i podliczenie przez Komisję
Rekrutacyjną
punktów
premiujących,
o których
mowa
w §5 ust. 3;
4) wydanie dla każdego Ucznia i Nauczyciela Decyzji kwalifikacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu;

5) poinformowanie Uczniów i Nauczycieli o zakwalifikowaniu się bądź niezakwalifikowaniu się do Projektu;
6) wydanie pozytywnej Decyzji kwalifikacyjnej jest potwierdzeniem uczestnictwa Uczniów i Nauczycieli
w Projekcie i skutkuje wpisaniem Ucznia i Nauczyciela na listę Uczestników;
7) Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy, podpisują jednocześnie oświadczenie o niekorzystaniu
z takich samych form wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
w' ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Uczestnicy,
którzy
z powodu
braku
miejsc
w Projekcie, będą umieszczeni na liście rezerwowej.

nie zostaną

zakwalifikowani

do

udziału

6. W
ramach
Projektu
powstaną
w Niemienicach i SOSW w Dębnie.

rezerwowe

-

jednej

dla

SOSW

dwie

listy

po

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, osoby wymienione w ust. 5 otrzymają
propozycję przystąpienia do Projektu.
8. Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie
z zasadą
równości
szans
i niedyskryminacji,
w tym
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące wymogi:
1) są uczniami szkół podstawowych przy SOSW w Niemienicach i SOSW w Dębnie ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz przedłożą formularz zgłoszeniowy podpisany przez
rodzica/opiekuna prawnego, o którym mowa w § 4, ust. 4 pkt 1,

2) są nauczycielami kształcenia ogólnego oraz specjalnego, zatrudnionymi odpowiednio w SOSW
w Niemienicach i SOSW w Dębnie oraz przedłożą podpisany formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w §
4 ust. 4 pkt 1,
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3) złożą
poprawnie
wypełnione
dokumenty
i prześlą je zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 pkt 2.

rekrutacyjne

określone

w§

4 ust. 4 pkt 1

2. Rekrutacja Uczniów będzie rekrutacją otwartą z racji objęcia wsparciem kompletu uczniów
uczęszczających
do
Szkół
Podstawowych
przy
SOSW
w Niemienicach
i SOSW w Dębnie. Wsparcie skierowane jest do z góry określonej grupy docelowej, wszystkich uczniów Szkół
Podstawowych
przy
SOSW
w Niemienicach
oraz
przy
SOSW
w Dębnie. Prowadzący zajęcia zostaną uczuleni na prowadzenie zajęć w sposób nie tworzący stereotypów
i defaworyzowania którejś z płci. Wszyscy uczniowie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane dla każdego dziecka przez zespół orzekający PPP oraz IPET. Na
podstawie tych dokumentów i zaleceń w nich zawartych Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału
w poszczególnych formach wsparcia.
3. W procesie rekrutacji Nauczyciele otrzymują punkty premiujące, zgodnie z założeniami Projektu:
1) płeć (K) - 7 punktów,

2) staż zatrudnienia następująca punktacja:

- Nauczyciel stażysta - 15 punktów,
- Nauczyciel kontraktowy - 10 punktów,
- Nauczyciel mianowany - 5 punktów.

4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Nauczyciela to 22.
5. Do Projektu kwalifikują
o których mowa w § 4 ust. 3.

się

Nauczyciele

zjak

największą

liczbą

uzyskanych

punktów,

6. W przypadku jednakowej, ogólnej liczby punktów pierwszeństwo będą mieć kobiety.
W przypadku dalszego braku możliwości rozstrzygnięcia kolejności na listach, jako drugie w kolejności
premiowane
będzie
kryterium
stażu
zatrudnienia.
Pierwszeństwo
udziału
w Projekcie będą mieć osoby o niższym stopniu awansu zawodowego.
7. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa przeprowadzone
zostaną dodatkowe rozmowy motywujące z Nauczycielami a następnie zostanie uruchomiony nabór
uzupełniający.

§ 6. Uprawnienia i obowiązki Uczestników’ Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
1) udziału w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach Projektu,

2) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
3) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do danych zajęć,
4) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia uczestnictwa w danych zajęciach.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
1) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,

2) podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu,
3) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych,
4) potwierdzenia swojej obecności na kursach i szkoleniach - w formie złożenia podpisu na liście obecności,

5) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na zajęciach,
6) wypełnienia ankiety oceniającej oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli
i ewaluacji Projektu,

7) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie,

3. Każdy Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

§ 7. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
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1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura
Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, kursów i szkoleń.
2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna
w przypadkach
uzasadnionych
zdarzeniem
losowym
lub
chorobą
i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu
siedmiu dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności zrealizowanych zajęć, Beneficjent ma prawo usunąć
uczestnika z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady, Beneficjent przewiduje utworzenie listy rezerwowej
Uczestników.
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Projektu lub jego usunięcia jego miejsce zajmuje pierwsza osoba
z listy rezerwowej z danego kierunku kursu lub szkolenia.

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

Uczestnika

z listy

uczestników

Projektu

w

7. W przypadku skreślenia Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent może żądać od niego zwrotu
podniesionych kosztów dotychczasowego udziału w Projekcie.

§ 8. Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnik podlega procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień Regulaminu.
2. Realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej
Beneficjenta oraz SOSW w Niemienicach i SOSW w Dębnie.

4. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz w siedzibach SOSW w Niemienicach i SOSW
w Dębnie.
5. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego podpisania przez osobę upoważnioną po stronie
Beneficjenta.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Beneficjenta

Id: 252D9BE4-1AEE-443E-96DC-32830EE3A390. Podpisany

Strona 6

Zalqcznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ
Projekt pn.
„Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Niemienicach i Dębnie",
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji
kluczowych (projekty konkursowe)

UWAGA:
1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt formularza musi być
wypełniony.
2. Wprzypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia) a następnie
zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

(oroszę wypełnić tylko białe polo)

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:
Kolejny numer właściwy dla danej grupy rekrutacyjnej:

(prosimy wybrać jeden
SOSW z uwagi na
miejsce uczęszczania do
Szkoły Specjalnej
Podstawowej)

Załgczniki:

.............. /.............

SOSW Centrum Autyzmu i Zaburzeń
Rozwojowych w Niemienicach

□ Tak

□ Nie

SOSW w Dębnie im. Mieczysława Jopka

□ Tak

□ Nie

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

□ Tak

Nie

Nazwisko i Imię (imiona)
PESEL

Data urodzenia

Obywatelstwo

Płeć

Wykształcenie

□

niższe niż podstawowe

□

podstawowe

□

gimnazjalne

□

ponadgimnazjalne

□

policealne

□

wyższe

Adres zamieszkania (zgodnie z
Kodeksem Cywilnym miejscem
zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której ta
osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy
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Województwo

Powiat
Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Jestem uczennicą/uczniem Szkoły Specjalnej
Podstawowej

□ SOSW Centrum Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
□ SOSW w Dębnie im. Mieczysława Jopka

STATUS UCZESTNIKA PROJEKT W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
(prosimy o odniesienie się do każdego punktu)
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrantem, osobą obcego pochodzenia
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
Jestem osobą z niepełnosprawnościami
Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej)

□ Nie
□ Nie

□ Odmowa podania informacji

□ Tak

□ Tak

□ Nie

□ Odmowa podania informacji

□ Nie

□ Tak,
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu
□ nie
□ tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Odmowa podania informacji

| □ Tak

□ Tak

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU:________________________________________________________________ _____ _____________
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:
W związku z przystąpieniem do Projektu „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce;
2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (RPOWŚ), w szczególności:
a) udzielenia wsparcia,
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
c) monitoringu,
d) ewaluacji,
e) kontroli,
f)
audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
g) sprawozdawczości,
h) rozliczenia projektu,
i)
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym
zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
j)
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym
zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
k) zachowania trwałości projektu,
l)
archiwizacji.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek 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 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 :
a) art. 125 i 126 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;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) 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;
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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 przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
e) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
g) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt:
Powiat Opatowski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020;
5) 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 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom
postępowań administracyjnych.
6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą:
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
8) Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych,
w szczególności do:
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego,
celów archiwalnych w interesie publicznym,
mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPOWŚ 2014-2020 osobie, której dane są przetwarzane
nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego) oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu
i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, bez uszczerbku dla zasad regulujących
pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Moje dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
d)

Ponadto oświadczam, że:
• Powyższe dane są zgodne z prawdą.
• Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
• Na dzień przystąpienia do Projektu „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie" nie korzystam z takich samych form wsparcia
w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Zapoznałam/-em się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki.
• Spełniam wymogi kwalifikacyjne przewidziane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
• Deklaruję chęć udziału w projekcie zgodnie z powyższym Regulaminem.
• Wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby
informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.).
• Jestem świadoma/-y, iż złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będą wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatorów
Projektu.

Miejscowość, data
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Załgcznik nr 2
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - NAUCZYCIEL
Projekt pn.
„Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Niemienicach i Dębnie",
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji
kluczowych (projekty konkursowe)

UWAGA:
1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt formularza musi być
wypełniony.
2. Wprzypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia) a następnie
zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

(oroszę wypełnić tylko białe polo)

Data wpływu formularza zgłoszeniowego:

.............. /.............

Kolejny numer właściwy dla danej grupy rekrutacyjnej:

(prosimy wybrać jeden
SOSW z uwagi na
miejsce zatrudnienia)

SOSW Centrum Autyzmu i Zaburzeń
Rozwojowych w Niemienicach

□ Tak

□ Nie

SOSW w Dębnie im. Mieczysława Jopka

□ Tak

□ Nie

Nazwisko i Imię (imiona)

PESEL

Data urodzenia

Obywatelstwo

Płeć

Wykształcenie

□

niższe niż podstawowe

□

podstawowe

□

gimnazjalne

□

ponadgimnazjalne

□

policealne

□

wyższe

Ulica

Adres zamieszkania (zgodnie z
Kodeksem Cywilnym miejscem
zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której ta
osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu):

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina

Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy

Adres e-mail
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□ SOSW Centrum Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
□ SOSW w Dębnie im. Mieczysława Jopka
□ nauczyciel stażysta
□ nauczyciel kontraktowy
□ nauczyciel mianowany
□ SOSW Centrum Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
□ kurs - Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® 1 stopień
□ kurs - Instruktora Gimnastyki Korekcyjnej
□ szkolenie EEG-Biofeedback 1 stopnia
□ SOSW w Dębnie im. Mieczysława Jopka
□ kurs - Rewalidacja indywidualna
□ kurs - Nauka programowania dla nauczycieli klas 1- III
□ szkolenie z zakresu - Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii
osób niemówiących

Miejsce zatrudnienia

Stopień awansu zawodowego

Deklaruję uczestnictwo w jednym
z wybranych kursów lub szkoleń

STATUS UCZESTNIKA PROJEKT W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
(prosimy o odniesienie się do każdego punktu)
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrantem, osobą obcego pochodzenia
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
Jestem osobą z niepetnosprawnościami
Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących
Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej)

□ Tak

□ Nie

□ Odmowa podania informacji

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Odmowa podania informacji

□ Nie

□ Tak,
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostajgcymi na utrzymaniu
□ nie
□ tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Odmowa podania informacji

| □ Tak

□ Tak

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
□ osoba bezrobotna
□ osoba bierna zawodowo

_
□ osoba pracująca

w tym,
□ zarejestrowana w PUP jako bezrobotna
□ zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracy
□ niezarejestrowana w PUP

w tym:
□ osoba zatrudniona w administracji samorządowej
□ osoba zatrudniona w administracji rządowej
□ osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej
□ osoba samo zatrudniona (własna działalność gospodarcza)
□ osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie (do 9 pracowników)
□ osoba zatrudniona w małym przedsiębiorstwie (10-49 pracowników)
□ osoba zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie (50 - 249 pracowników)
□ osoba zatrudniona w dużym przedsiębiorstwie (250 i więcej pracowników)

□ osoba długotrwale bezrobotna
□ osoba ucząca się lub kształcąca się
□ osoba nie ucząca się

Wykonywany zawód:
Nazwa pracodawcy:

Id: 252D9BE4-1AEE-443E-96DC-32830EE3A390. Podpisany

Strona 2

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU:________
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:
W związku z przystąpieniem do Projektu „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25516 Kielce;
2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (RPOWŚ), w szczególności:
a) udzielenia wsparcia,
b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
c) monitoringu,
d) ewaluacji,
e) kontroli,
f)
audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,
g) sprawozdawczości,
h) rozliczenia projektu,
i)
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym
zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
j)
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym
zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;
k) zachowania trwałości projektu,
l)
archiwizacji.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek 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 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 :
a) art. 125 i 126 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;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) 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;
d) 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 przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
e) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
g) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt:
Powiat Opatowski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020;
5) 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 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom
postępowań administracyjnych.
6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00193 Warszawa, ul. Stawki 2.
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8)

Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych,
w szczególności do:
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego,
celów archiwalnych w interesie publicznym,
mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPOWŚ 2014-2020 osobie, której dane są przetwarzane
nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego) oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu
i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, bez uszczerbku dla zasad regulujących
pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Moje dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Ponadto oświadczam, że:
• Powyższe dane są zgodne z prawdą.
• Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
• Na dzień przystąpienia do Projektu „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie" nie korzystam z takich samych form wsparcia
w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Zapoznałam/-em się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki.
• Spełniam wymogi kwalifikacyjne przewidziane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
• Deklaruję chęć udziału w projekcie zgodnie z powyższym Regulaminem.
• Wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby
informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
• Jestem świadoma/-y, iż złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będą wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatorów
Projektu.

Miejscowość, data
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Zalqcznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

DECYZJA KWALIFIKACYJNA
do Projektu
„Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych
w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Niemienicach i Dębnie"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie
kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Imię i nazwisko Ucznia/Nauczyciela (czytelne)........................................................................................................
Ilość punktów uzyskanych na podstawie formularza zgłoszeniowego:..........................................................

Uczestnik/czka został zakwalifikowany do udziału w Projekcie
Uczestnik/czka nie został zakwalifikowany do udziału w Projekcie

Uzasadnienie:

Data

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej

UWAGI:
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:.............................................................................
Adres rodzica/opiekuna prawnego:................................................................................................

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego:..............................................................

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka............................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w Projekcie pn. „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych

w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Niemienicach i Dębnie"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 8. Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie
8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dziecka.

1.

Jestem świadoma/y, iż moje dziecko uczestnicząc w Projekcie zobowiązane jest do
przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki z Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa
w Projekcie.
3. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału
w zajęciach projektowych.
Realizator Projektu odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie zajęć.

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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