
ZARZĄDZENIE NR BM.120.91.2018
BURMISTRZA SĘDZISZOWA

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „ROZWIJANIE 
KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW” w ramach RPO 

WŚ 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów”.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, którego 
Beneficjentem i realizatorem jest Gmina Sędziszów i stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Projektu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
pn. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY 

SĘDZISZÓW” 
 

§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 

1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dnia 31.08.2018 r.  

w ramach poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia 

TIK. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sędziszów w 3 Szkołach Podstawowych (SP Nr 1  

w Sędziszowie, SP Nr 2 w Sędziszowie i SP w Pawłowicach) w okresie od września 2018 r. do czerwca 

2020 r. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2.OFEROWANE FORMY WSPARCIA 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: 

 zajęcia wyrównawcze - dla uczniów  

 zajęcia rozwijające uzdolnienia - dla uczniów 

Nazwa szkoły 
Przedmiot - liczba grup 

Liczba 
grup 

Liczba 
uczniów 

ogółem j. polski j. angielski matematyka informatyka 

SP Nr 1 Sędziszów 6 6 6 4 22 138 

SP Nr 2 Sędziszów 4 4 4 4 16 98 

SP Pawłowice 3 3 3 2 11 47 

RAZEM 13 13 13 10 49 283 

 
Liczba uczniów w grupach: 

 j. polski - 6 - 8 

 j. angielski - 6-8 

 matematyka - 6-8 

 informatyka 6 - 10 

 szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia -„e-Nauczyciel” 
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Cele szkolenia: 

 podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych, 

 aktywizacja, integracja i indywidualizacja nauczania dzięki wykorzystaniu TIK, 

 wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, 

 bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 

 wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych opracowanych ze środków EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały 

dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu jednocześnie prowadzić będą zajęcia objęte projektem  

z zastosowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności. 

Zajęcia mają na celu rozwijane kompetencji cyfrowych oraz umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK 

w procesie uczenia się. Na wszystkich zajęciach w projekcie wykorzystywane będą narzędzia TIK  

i rozwijane kompetencje cyfrowe: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie:  

1) j. polski kl. (II-VI) 

2) matematyka kl. (II-VI) 

3) j. angielski kl. (II-VI) 

4) informatyka kl. (II-VI) 

5) poprawa umiejętności korzystania z TIK przez Nauczycieli poprzez udział w szkoleniu dot. 

włączania TIK w proces dydaktyczny; 

b) Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 

1) j. polski kl. (II-VI) 

2) matematyka kl. (II-VI) 

3) j. angielski kl. (II-VI) 

4) informatyka kl. (II-VI) 

5) poprawa umiejętności korzystania z TIK przez Nauczycieli poprzez udział w szkoleniu dot. 

włączania TIK w proces dydaktyczny; 

c) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie  

1) j. polski kl. (IV-V) 

2) matematyka kl. (IV-V)  

3) j. angielski kl. (IV-V)  

4) informatyka kl. (II-III)  

5) poprawa umiejętności korzystania z TIK przez Nauczycieli poprzez udział w szkoleniu dot. 

włączania TIK w proces dydaktyczny. 

2. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice  

i nauczyciele/nauczycielki zatrudnieni w danej szkole biorącej udział w projekcie. 
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§ 3. UCZESTNICY PROJEKTU 

a. PROCEDURA REKRUTACYJNA - UCZNIOWIE 

1. Uczestnikiem w ramach Projektu może być uczeń spełniający kryteria podstawowe rekrutacji: 

 Uczęszczanie do SP w Sędziszowie, Pawłowicach. 

 Końcowa ocena roczna z przedmiotu do „3” dla grupy uczniów objętych zajęciami dydaktyczno-

wyrównawczymi z ostatniego roku szkolnego poprzedzającego rekrutację (w pierwszej kolejności 

kwalifikują się uczniowie z najniższą oceną) lub końcowa ocena roczna z przedmiotu „4”  

i powyżej dla uczniów objętych zajęciami rozwijającymi, z ostatniego roku szkolnego 

poprzedzającego rekrutację (w pierwszej kolejności kwalifikują się uczniowie z najwyższą oceną). 

Kryterium podstawowe -5pkt. 

Jednocześnie uczeń może spełniać kryteria dodatkowe wynikające z zapisów projektu: 

 uczeń z niepełnosprawnościami - 50 pkt: 

 uczeń z niepełnosprawnością (orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności) - weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego w deklaracji; 

 uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 30 pkt: 

 uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (opinia lub orzeczenie poradni 

psychologiczno- pedagogicznej)- weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego  

w deklaracji; 

 trudna sytuacja materialna rodziny -15 pkt: 

 niskie dochody na osobę w rodzinie- przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka 

rodziny albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł. W przypadku gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. 

 bezrobocie, 

 niepełnosprawność rodzica, opiekuna, rodzeństwa, 

 ciężka lub długotrwała choroba, 

 wielodzietność, 

 alkoholizm, 

 rodzina niepełna 

weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego w deklaracji. 

W przypadku wolnych miejsc do grup będą przyjmowani uczniowie nie spełniający w/w kryteriów. 

2. Jeden uczestnik/czka może brać udział w kilku formach wsparcia w ciągu trwania projektu pod 

warunkiem, że nie zostały obsadzone miejsca przez kandydatów, którzy nie uczestniczyli w żadnej 

formie wsparcia. 
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3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym z zapewnieniem dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

4. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona od 21 września 2018 r. (oraz we wrześniu  

2019 r.) do momentu zapełnienia wszystkich dostępnych w ramach Projektu miejsc. 

5. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana na terenie szkół biorących udział w projekcie za 

pomocą informacji na plakatach, tablicach ogłoszeniowych, stronie internetowej oraz bezpośrednio 

przez nauczycieli/wychowawców, którzy przekażą informacje uczniom. 

6. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa wymienione 

w § 3 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć poprawnie wypełnione  

i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) w terminie do 05.10.2018 r. (oraz we 

wrześniu 2019 r). 

7. Dokumenty, o których mowa w §3 pkt. 6 należy składać do sekretariatów szkół. 

8. Dokumenty złożone przez uczestnika projektu muszą być kompletne, poprawnie wypełnione, 

opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą 

niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub 

uzupełnienia dokumentów. 

10. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w szkołach oraz będzie 

dostępna w sekretariatach ww. szkół. 

11. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych  

w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą 

rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych 

danych i dostarczenia dokumentów - do tego dnia jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną  

i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych 

osobowych i oświadczenia. 

12. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku 

większej liczby chętnych, listy rezerwowe. 

13. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku rezygnacji  

z udziału w Projekcie uczestnika zakwalifikowanego na listę podstawową (za rezygnację uznaje się 

złożenie przez uczestnika pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie w szkole, w której uczestnik brał 

udział w Projekcie). 

14. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) nieodpłatnego uczestnictwa w formach wsparcia, 
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b) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, na które został zakwalifikowany, 

c) korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) aktywnego udziału w pełnej ścieżce nabywania/podnoszenia kompetencji w ramach projektu oraz 

bieżącego informowania Wnioskodawcy o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić bądź 

uniemożliwić jego dalszy udział w projekcie, 

b) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 

70% obecności,  

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego 

zachowania,  

d) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności - dopuszcza się usprawiedliwione 

nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi - w przypadku 

uczestników niepełnoletnich - podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, 

e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych/testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów 

programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, 

f) udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem 

wsparcia uczestnikom, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WŚ 2014-2020, współfinansowanego  

z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WŚ 2014-2020, 

współfinansowanego z EFS, 

g) informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych celem umożliwienia wnioskodawcy 

projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu, 

h) przekazania wnioskodawcy danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz 

uczestnictwa w ewentualnym badaniu ewaluacyjnym (w przypadku wytypowania). 

b. PROCEDURA REKRUTACYJNA - NAUCZYCIELE 

1. Nabór uczestników projektu trwał będzie w okresie od 21.09.2018 r. do 05.10.2018 r. (oraz we 

wrześniu 2019 r.). 

2. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy w projekcie każdy kandydat złoży w okresie 

rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) w sekretariacie szkoły, której jest 

nauczycielem. Dokument niekompletny, tj. niepodpisany lub niewypełniony we wszystkich 

wymaganych miejscach, nie zostanie przyjęty. 

3. Na etapie weryfikacji formalnej zostaną odrzucone wnioski osób niespełniających warunków 

określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu. 
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4. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, że kandydat zapoznał się z Regulaminem, akceptuje 

jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

5. Dokumenty zgłoszeniowe nauczycieli oceni dyrektor szkoły, działając zgodnie z zasadą bezstronności. 

Kwalifikacje rekomendowanych do udziału w projekcie nauczycieli muszą być zgodne  

z rozporządzeniem MEN z dn. 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli. 

6. Dyrektor szkoły sporządzi listy nauczycieli rekomendowanych do udziału w projekcie, które następnie 

przekaże Wnioskodawcy. Na podstawie list ze wszystkich szkół Wnioskodawca sporządzi ostateczne 

listy uczestników. 

7. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne jest podanie przez nią danych osobowych  

w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie staje się uczestnikiem projektu z chwilą 

rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych 

danych i dostarczenia dokumentów - do tego dnia jest zobowiązany złożyć kompletnie wypełnioną  

i podpisaną niezbędną dokumentację: deklarację uczestnictwa, formularze wymaganych danych 

osobowych i oświadczenia. 

8. W uzasadnionych przypadkach m.in.: na wniosek realizatora projektu, na wniosek nauczyciela 

uczestniczącego w projekcie, ważnych potrzeb szkoły związanych z obowiązkami nauczyciela, 

Dyrektor zarekomenduje zastępstwo na miejsce nauczyciela, przerywającego udział w projekcie. 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Komisja rekrutacyjna sporządzi listy uczestników poszczególnych form wsparcia zgodnie  

z przewidzianymi limitami miejsc.  

2. W sytuacji, gdy dwie lub więcej osób (uczniowie) otrzyma po podsumowaniu punktów z kryteriów 

dodatkowych taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu na zajęcia zdecyduje kolejność złożenia 

formularza zgłoszeniowego dla ucznia.  

3. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 

4. W wypadku przerwania udziału z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu 

frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 

otrzymanych materiałów szkoleniowych. 

5. Na miejsce uczestnika, który przerwał uczestnictwo w projekcie wchodzi pierwszy uczeń z listy 

rezerwowej. Otrzymuje on materiały szkoleniowe zwrócone przez uczestnika, który przerwał udział  

w projekcie. 
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Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia. 

2. Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie. 

3. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela. 

4. Deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie. 

5. Oświadczenie uczestnika projektu. 

6. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w formie wsparcia. 

7. Zakres danych osobowych. 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

......................................................................... 
(Kierownik Projektu) 

 ......................................................................... 
(Burmistrz Sędziszowa) 

 

Id: D40A22BF-8ECA-4E0A-BDDB-2475742660C1. Podpisany Strona 7



 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dn. 31.08.2018r. w ramach poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji 
kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

S
tr

on
a 
1 

 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
............................................................. 

data wpływu formularza 
wraz z pieczęcią szkoły 

 
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 

do udziału w zajęciach w ramach projektu 
 
pn. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dn. 31.08.2018 r. w ramach 
poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 
 
I. Dane ucznia/uczennicy: (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 
 
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................... 
 
Data urodzenia: ........................................................................................................................................................ 
 
PESEL: ..................................................................................................................................................................... 
 
Płeć (odpowiednie zakreślić X): Mężczyzna ...................  Kobieta ................... 
 
II. Adres zamieszkania: 
 
Miejscowość: ............................................................................................................................................................ 
 
Ulica ...................................................................................... nr budynku ................... nr mieszkania .................... 
 
Kod pocztowy ............................................ Poczta .................................................................................................. 
 
Gmina ........................................... Powiat ............................................ Województwo .......................................... 
 
III. Dane szkoły: 
 
Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica: ................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 
 
Klasa: ........................................................................................................................................................................ 
 
IV. Zgłaszam dobrowolną chęć udziału w następujących zajęciach w ramach projektu: (odpowiednie 
zakreślić X) 
 
w roku szkolnym 2018/2019 .............  w roku szkolnym 2019/2020 ............. 
     
Rodzaj zajęć: (odpowiednie zakreślić X) 
a) wyrównawcze   b) rozwijające  

1. j. polski .............  1. j. polski ............. 
2. matematyka .............  2. matematyka ............. 
3. j. angielski .............  3. j. angielski ............. 
4. informatyka .............  4. informatyka ............. 
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Ocena z przedmiotu, wskazanego przez ucznia w ramach zajęć wyrównawczych/rozwijających, z ostatniego 
roku szkolnego poprzedzającego rekrutację:  
Prawidłowość wypełnienia danych będzie weryfikowana przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie 
dokumentów szkolnych. Ocenie tej zgodnie z punktacją będzie nadawana waga punktowa. W przypadku ocen 
opisowych w klasach I-III punktacje należy przełożyć analogicznie na oceny liczbowe); 
 
a) wyrównawcze   b) rozwijające  

1. j. polski .............  1. j. polski ............. 
2. matematyka .............  2. matematyka ............. 
3. j. angielski .............  3. j. angielski ............. 
4. informatyka .............  4. informatyka ............. 

 (ocena)   (ocena) 
 
*UWAGA: Jeżeli kandydat nie był uczniem/uczennicą danej szkoły w roku ubiegłym dołącza do niniejszego 
Formularza zgłoszeniowego kopię świadectwa za ubiegły rok szkolny.  
 
Informacje dot. kryteriów dodatkowych: 
Oświadczam, że: (odpowiednie zakreślić X) 
........... jestem osobą niepełnosprawną (posiadam orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności). 
........... jestem uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (posiadam opinię poradni 
psychologiczno- pedagogicznej). 
........... występuje trudna sytuacja materialna rodziny. 
 
V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się 
do jego przestrzegania. 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 
lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą 
 
VI. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka1 w zajęciach w ramach projektu 
1. Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. 
2. Jestem świadomy/a, iż moje dziecko/podopieczny uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest do 

przestrzegania Regulaminu w projekcie. 
3. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w projekcie. 
4. Realizator odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie zajęć. 
5. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka po zakończonych zajęciach. 
6. Upoważniam Gminę Sędziszów i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich 

danych osobowych w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 
 
VII. Kontakt do rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy:  
 
(e-mail i tel. kontaktowy): ........................................................................................................................................ 
 
............................................................. 

miejscowość i data 
 

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

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia 
ubiegającego się o udział w projekcie, które należy 

wypełnić drukowanymi literami) 

 ......................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o udział  
w projekcie, które należy wypełnić drukowanymi 

literami w przypadku uczniów pełnoletnich) 
   
   

.......................................................................... 
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

ubiegającego się o udział w projekcie) 

 .......................................................................... 
(czytelny podpis ucznia w przypadku uczniów 

pełnoletnich) 
 

                                                            
1 W przypadku gdy uczeń/uczennica jest niepełnoletni/a. 
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VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), informujemy. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: 

1) Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów. 
2) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

3) Minister Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (odpowiednio): 

1) Centrum Zabezpieczenia Informacji - Sylwester Cieśla, ul. Kościuszki 11 lok. 110, 25-310 Kielce,  
e-mail: iod@czi24.pl, tel.: 512 666 944 

2) 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.tel. 41 342-14-87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl 
3) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres e-mail: iod@miir.gov.pl  

3. Cel przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu: pn. ROZWIJANIE 
KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW  
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (RPO WŚ). 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie: 
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. 

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 przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
5. Informacje dodatkowe  

1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach 
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych.  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu  
pn. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY 
SĘDZISZÓW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 
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3) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.  
6) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu podjęcia działań związanych  

z rekrutacją do udziału w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
zakwalifikowania oraz udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

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

miejscowość i data 
 

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

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia 
ubiegającego się o udział w projekcie, które należy 

wypełnić drukowanymi literami) 

 ......................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o udział w 

projekcie, które należy wypełnić drukowanymi literami 
w przypadku uczniów pełnoletnich) 

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

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia 
ubiegającego się o udział w projekcie) 

 .......................................................................... 
(czytelny podpis ucznia w przypadku uczniów 

pełnoletnich) 
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IX. Wniosek został sprawdzony formalnie i merytorycznie przez Komisję Rekrutacyjną  
 
Miejscowość, data   .......................................................................... 
 
 
 
Pieczątka szkoły  .......................................................................... 
 
Podpis przewodniczącego KR .......................................................................... 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia 
 
 

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................................................................  
 
Uczeń/uczennica szkoły ........................................................................................................................................... 

(proszę wpisać pełną nazwę szkoły) 
 
deklaruję udział w projekcie pn. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dn. 31.08.2018 r. w ramach 
poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
 
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w w/w projekcie i zobowiązuję się do regularnego 

udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y. Oświadczam, że spełniam 
kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. 

2. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam chęć uczestnictwa w wybranych formach wparcia prowadzonych  
w ramach projektu. 

3. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne  
i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach/sprawdzianach, które będą przeprowadzane  
w ramach Projektu.  

5. Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które będą zamieszczone na 
stronie internetowej projektu oraz wykorzystywane w publikacjach związanych z promocją projektu. Moja 
zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych w ramach 
realizacji Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach promocyjnych 
projektu, udostępnienie na stronie internetowej projektu, publikację w mediach, prasie i programach  
w związku z publikacją informacji o w/w projekcie. Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego 
wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. przy czym zastosowanie wymienionych i podobnych 
technik nie uprawnia do dokonywania zmian naruszających dobra osobiste tj. celowo zniekształcające, 
ośmieszające bądź wypaczające wizerunek.  

6. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

7. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty: 
 oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

projektu oraz wypełniony formularz Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.  
8. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
  
 
 
............................................... 

(data) 
 ............................................... 

imię i nazwisko rodzica/prawnego 
opiekuna uczestnika projektu, które 

należy wypełnić drukowanymi literami 
(dotyczy ucznia niepełnoletniego) 

 ............................................... 
czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna uczestnika projektu (dotyczy 
ucznia niepełnoletniego) 

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

imię i nazwisko ucznia, uczestnika 
projektu, które należy wypełnić 

drukowanymi literami  
(w przypadku uczniów pełnoletnich) 

 ............................................... 
czytelny podpis ucznia, uczestnika 

projektu (w przypadku uczniów 
pełnoletnich) 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
 

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela 
do udziału w zajęciach w ramach projektu 

 
pn. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dn. 31.08.2018 r. w ramach 
poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 
 
I. Dane nauczyciela/nauczycielki: (wypełnia nauczyciel/nauczycielka) 
 
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................... 
 
Data urodzenia: ........................................................................................................................................................ 
 
PESEL: ..................................................................................................................................................................... 
 
Płeć (odpowiednie zakreślić X): Mężczyzna ...................  Kobieta ................... 
 
Nr telefonu kontaktowego: ....................................................................................................................................... 
 
II. Adres zamieszkania: 
 
Miejscowość: ............................................................................................................................................................ 
 
Ulica ...................................................................................... nr budynku ................... nr mieszkania .................... 
 
Kod pocztowy ............................................ Poczta .................................................................................................. 
 
Gmina ........................................... Powiat ............................................ Województwo .......................................... 
 
III. Oświadczam, że: 
a) Spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie, tj.: łączy mnie stosunek pracy ze szkołą 

 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
w .................................................................................. objętą projektem Rozwijanie kompetencji cyfrowych 
uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów. 

b) Jestem zainteresowany/a doskonaleniem zawodowym i poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie:  
 Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK); 
 Zgodnie z potrzebami danej szkoły, na rzecz kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw/umiejętności. 
c) Zgłaszam dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w ramach projektu i prowadzenia 

zajęć : 
 
Rodzaj zajęć: (odpowiednie zakreślić X) 
a) wyrównawcze   b) rozwijające  

1. j. polski .............  1. j. polski ............. 
2. matematyka .............  2. matematyka ............. 
3. j. angielski .............  3. j. angielski ............. 
4. informatyka .............  4. informatyka ............. 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania. 
 
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), informujemy. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: 

1) Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów. 
2) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

3) Minister Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (odpowiednio): 

1) Centrum Zabezpieczenia Informacji - Sylwester Cieśla, ul. Kościuszki 11 lok. 110, 25-310 Kielce,  
e-mail: iod@czi24.pl, tel.: 512 666 944 

2) 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.tel. 41 342-14-87, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl 
3) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres e-mail: iod@miir.gov.pl  

3. Cel przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu: pn. ROZWIJANIE 
KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW  
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 (RPO WŚ). 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie: 
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. 

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 przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
5. Informacje dodatkowe  

1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach 
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych.  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu  
pn. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY 
SĘDZISZÓW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
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rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

3) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.  
6) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu podjęcia działań związanych  

z rekrutacją do udziału w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
zakwalifikowania oraz udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

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

miejscowość i data 
 

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

(imię i nazwisko nauczyciela ubiegającego się o udział  
w projekcie, które należy wypełnić drukowanymi literami) 

 .............................................................................. 
(czytelny podpis nauczyciela ubiegającego się o udział  

w projekcie) 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciela 
 
 

Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................................................................  
 
Nauczyciel szkoły .................................................................................................................................................... 

(proszę wpisać pełną nazwę szkoły) 
 
deklaruję udział w projekcie pn. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dn. 31.08.2018 r. w ramach 
poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
 
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w w/w projekcie i zobowiązuję się do regularnego 

udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y. Oświadczam, że spełniam 
kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie. 

2. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam chęć uczestnictwa w wybranych formach wparcia prowadzonych  
w ramach projektu oraz prowadzenia zajęć w zakresie stosowania TIK z uwzględnieniem prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania na zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne  
i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach/sprawdzianach, które będą przeprowadzane  
w ramach Projektu. 

5. Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które będą zamieszczone na 
stronie internetowej projektu oraz wykorzystywane w publikacjach związanych z promocją projektu. Moja 
zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych w ramach 
realizacji Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach promocyjnych 
projektu, udostępnienie na stronie internetowej projektu, publikację w mediach, prasie i programach w 
związku z publikacją informacji o w/w projekcie. Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego 
wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. przy czym zastosowanie wymienionych i podobnych 
technik nie uprawnia do dokonywania zmian naruszających dobra osobiste tj. celowo zniekształcające, 
ośmieszające bądź wypaczające wizerunek. 

6. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

7. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty: 
 oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

projektu oraz wypełniony formularz Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 
8. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
data .................................................... 
 
 
................................................................................ 
(imię i nazwisko uczestnika projektu, które należy wypełnić 

drukowanymi literami) 
 
 
................................................................................ 

(czytelny podpis uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

Oświadczenie uczestnika projektu 
 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

 
2) 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) zachowania trwałości projektu, 
j) archiwizacji; 

 
3) przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w 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 - 
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020); 

 
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi 

realizującemu projekt - Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów 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 przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie; 
 
7) 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; 

 
8) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu ROZWIJANIE 

KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z GMINY SĘDZISZÓW oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji; 
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9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 
 
 
 
............................................... 

(data) 
 ............................................... 

imię i nazwisko rodzica/prawnego 
opiekuna uczestnika 

projektu*/nauczyciela, które należy 
wypełnić drukowanymi literami 

(*dotyczy ucznia niepełnoletniego) 

 ............................................... 
czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna uczestnika 
projektu*/nauczyciela (*dotyczy ucznia 

niepełnoletniego) 

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

imię i nazwisko ucznia, uczestnika 
projektu, które należy wypełnić 

drukowanymi literami  
(w przypadku uczniów pełnoletnich) 

 ............................................... 
czytelny podpis ucznia, uczestnika 

projektu (w przypadku uczniów 
pełnoletnich) 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji 
z udziału w projekcie 

 
Ja, niżej podpisany/a ................................................................................................................................................ 
 
Uczeń/uczennica/Nauczyciel szkoły ........................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................... 

(proszę wpisać pełną nazwę szkoły) 
 
 
oświadczam, że z dniem .................................................................................................. rezygnuję z uczestnictwa 
w projekcie pn. w projekcie pn. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.03.03-26-0020/17-00 z dn. 31.08.2018r. w ramach 
poddziałania 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 
Forma wsparcia ........................................................................................................................................................ 
 
Przyczyną rezygnacji z udziału w projekcie jest: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(data) 
 ............................................... 

imię i nazwisko rodzica/prawnego 
opiekuna uczestnika 

projektu*/nauczyciela, które należy 
wypełnić drukowanymi literami 

(*dotyczy ucznia niepełnoletniego) 

 ............................................... 
czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna uczestnika 
projektu*/nauczyciela (*dotyczy ucznia 

niepełnoletniego) 

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

imię i nazwisko ucznia, uczestnika 
projektu, które należy wypełnić 

drukowanymi literami  
(w przypadku uczniów pełnoletnich) 

 ............................................... 
czytelny podpis ucznia, uczestnika 

projektu (w przypadku uczniów 
pełnoletnich) 
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
 

Zbiór Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa  

1. Kraj  

2. Rodzaj uczestnika  

3. Nazwa instytucji  

4. Imię  

5. Nazwisko  

6. PESEL  

7. Płeć  

8. Wiek w chwili przystępowania do projektu  

9. Wykształcenie  

10. Województwo  

11. Powiat  

12. Gmina  

13. Miejscowość  

14. Ulica  

15. Nr budynku  

16. Nr lokalu  

17. Kod pocztowy  

18. Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)  

19. Telefon kontaktowy  

20. Adres e-mail  

21. Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

22. Data zakończenia udziału w projekcie  

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

 

24. 
Planowana data zakończenia edukacji w 
placówce edukacyjnej, w której skorzystano 
ze wsparcia 

 

25. Wykonywany zawód  

26. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)  
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27. Sytuacja osoby w momencie zakończenia 
udziału w projekcie 

 

28. 
Inne rezultaty dotyczące osób młodych 
(dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz 
Zatrudnienia 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 gospodarczej 

 

35. PKD założonej działalności gospodarczej  

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 w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

 

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

(miejscowość, data) 
 ................................................................ 

(podpis uczestnika 
   
   
  ................................................................ 

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna*) 
 
 
 
 
 
* w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
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