Załącznik do Zarządzenia nr 151/2022
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 13 września 2022 roku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0074/21
pn. „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Miasto Głogów
wspiera uczniów szkół podstawowych”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0074/21 (zwanego dalej
„projektem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,
Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie
równego

dostępu

do

wysokiej

jakości

edukacji

podstawowej,

gimnazjalnej

i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne, zakres interwencji: Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
2. Działania w ramach Projektu współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Osoby biorące udział w projekcie to uczniowie klas VIII, nazwani dalej „uczestnikami” lub
„beneficjentami ostatecznymi”.
4. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów.
5. Realizatorem projektu jest: Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Aleja Wolności 74, 67-200
Głogów; Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, pl. Mieszka I 22, 67-200
Głogów; Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie, ul. Akacjowa 10, 67-200
Głogów; Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie, ul. Królewska 12,
67-200 Głogów.
6. Biuro Projektu mieści się w każdej ze Szkół Podstawowych wskazanych w ust. 5.
7. Zakłada

się

prowadzenie

dokumentacji

fotograficznej

z

przeprowadzonych

zajęć

i organizowanych wycieczek. Zdjęcia będą publikowane na stronach Szkół wskazanych w ust.
5.

§2
Informacje o Projekcie
1. Termin realizacji projektu: 01.09.2022- 30.06.2023 r.
2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 130 uczniów Szkół Podstawowych:
- 32 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie,
- 32 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie,
-18 uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie,
-48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.
3. Udział beneficjentów ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.
4. Koszty uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie ponosi wnioskodawca projektu,
ze środków otrzymanych na jego realizację.
5. Projekt jest zarządzany przez Koordynatora Projektu oraz koordynatorów merytorycznych
w Szkołach Podstawowych wskazanych w § 1 ust.5.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi komisja utworzona w danej Szkole.
2. Rekrutacja uczestników Projektu prowadzona jest odrębnie w każdej Szkole Podstawowej.
3. Uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie zobowiązany jest do zgłoszeniaprawidłowego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych (deklaracja uczestnictwa ucznia
w projekcie- załącznik nr 2, formularz zgłoszeniowy- załącznik nr 3) i złożenia ich w biurach
projektu- sekretariaty Szkół w terminie, o którym mowa w ust. 10.
4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronach internetowych Szkół w zakładce
„Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” oraz w biurach projektu.
5. Podczas rekrutacji uczestników projektu będzie przestrzegana zasada równości szans, w tym
równy dostęp dziewcząt i chłopców.
6. Podstawowe kryteria rekrutacji
1) kryterium formalne (złożenie w określonym czasie prawidłowo wypełnionych deklaracji
i formularza; miejsce zamieszkania; status ucznia Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 13 lub 14).
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie zgłoszenia,
2) kryterium merytoryczne (ocena roczna z matematyki w roku szkolnym 2021/2022;
frekwencja ogólna w roku szkolnym 2021/2022; specjalne potrzeby ucznia –wspomaganie;

niepełnosprawność ucznia; wynik diagnozy). Kryteria merytoryczne są określone
wartościowo (punktacja).
7. W przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników, dopuszcza się rekrutację uzupełniającą.
8. W przypadku liczby chętnych przewyższającej liczbę miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.
9. W przypadku takiej samej punktacji, o przyjęciu do projektu decydują wartości wynikające
z diagnozy uczniów oraz niepełnosprawność uczestników.
10. Termin rekrutacji jest publikowany na stronach internetowych Szkół.
11. O zakwalifikowaniu do projektu, beneficjent ostateczny zostanie poinformowany drogą
elektroniczną (e-dziennik).
12. W rekrutacji nie przewiduje się procedury odwoławczej. Decyzja komisji jest ostateczna.
§4
Obowiązki uczestnika
1. Przestrzegania harmonogramu zajęć-systematyczne uczestniczenie w zajęciach o których
mowa w § 5 ust. 1. lit a)
2. Udział w wycieczkach, o których mowa w § 5 ust. 1. lit b)
3. Przestrzeganie frekwencji i punktualności.

§5
Prawa uczestnika
1. Uczestnicy uprawnieni są do:
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
realizowanych w ramach projektu ( 1 uczestnik- 60 h zajęć),
b) nieodpłatnego udziału w wycieczkach planowanych do realizacji po zakończeniu cyklu
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki:


Centrum

Edukacji

Ekologicznej

i

Krajoznawstwa

„Salamandra”

w Myśliborzu


Park Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu



Wykłady interaktywne w formie warsztatów: myślenie logiczne i strategiczne,
realizowane na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
realizowane w formie 3 cyklów wyjazdowych; dodatkowo zwiedzanie Ogrodu
Zoologicznego, Ogrodu Japońskiego oraz Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.

2. W celu weryfikacji stopnia nabycia przez uczestnika kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych,

uczestnicy poddawani są testom kompetencyjnym na

zakończenie projektu.
3. Zakłada się, że 80% uczestników nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności
uniwersalne po opuszczeniu projektu.
§6
Obecność w projekcie
1. Obecność w działaniach , o których mowa w §5 ust. 1 jest obowiązkowa.
2. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi
wypadkami losowymi, w miarę możliwości rekompensowane w czasie realizacji projektu,
wskazanym w § 2 ust. 1.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 20% zrealizowanych zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych

z

matematyki,

koordynator

merytoryczny,

za

zgodą

Koordynatora Projektu, ma prawo usunąć uczestnika z grupy, a jego miejsce zajmuje wtedy
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
4. W przypadku zmiany terminu zajęć przez osobę prowadzącą, informacja o tym fakcie
przesyłana jest drogą elektroniczną (e-dziennik).

§7
Zasady monitoringu i kontroli
1. Beneficjent ostateczny podlega procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji
projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli
projektu.

§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego,
a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawnych prawa wspólnotowego i polskiego,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin obowiązuje do końca realizacji projektu.
4. Beneficjent i Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji
projektu lub dokumentów programowych, lub innych okoliczności nieprzewidzianych na
etapie przygotowania Regulaminu.
5. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie nowego
Regulaminu.
6. W przypadku zamknięcia szkół i wprowadzenia nauki zdalnej z powodów niezależnych od
Beneficjenta- Gminy Miejskiej Głogów ( tj. COVID-19 lub innych powodów), dopuszcza się
prowadzenie zajęć w ramach projektu w formule on-line. Pozostałe zapisy regulaminu
pozostają bez zmian.
7. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 1 do Regulaminu-klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół
podstawowych”, przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:


w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50411 Wrocław;



w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:


Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;



Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail
iod@miir.gov.pl;

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności

wydatków,

udzielenia

wsparcia,

monitoringu,

ewaluacji,

kontroli,

audytu

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także
w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6
ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5)

W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:


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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,



rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

nr

1304/2013

z

dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,


ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),



rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego

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
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent, Partner1 oraz podmioty, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
świadczącym usługi w związku z realizacją projektu/RPO WD 2014-2020 na zlecenie Ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta (m.in. w zakresie badań ewaluacyjnych, kontroli i audytu
w ramach RPO WD 2014 – 2020, informacji i promocji projektu/RPO WD 2014-2020);
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na
potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014
– 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych szczególnych kategorii (o
których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania, jednakże odmowa podania informacji
dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się
przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz
prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ
przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają
Administratorzy.
10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

1

Jeśli dotyczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Deklaracja udziału ucznia w projekcie

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE PN. „MIASTO GŁOGÓW WSPIERA UCZNÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

Ja, niżej podpisana/y jako rodzic/ opiekun prawny

Dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka …………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko dziecka)

Ucznia klasy………………………………….. Szkoły Podstawowej nr……………………………………………….
w projekcie RPDS.10.02.01-02-0074/21 pn. „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół
podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

…………………….

………………………………………………….

Miejscowość i data

podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika projektu

Projekt „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie: 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu- Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU PN. „MIASTO GŁOGÓW WSPIERA UCZNÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

Informacje wypełnia osoba przyjmująca formularz
Data przyjęcia formularza
Numer formularza

…………………….../…………………………………………...
Numer kolejny/data wpływu wniosku

Podpis osoby przyjmującej
Czas realizacji projektu

01.09.2022 – 30.06.2023
Dane dotyczące ucznia

1

Nazwisko

2

Imię

3

Płeć

4

Miejsce zamieszkania

□ kobieta

□ mężczyzna

Dane dotyczące szkoły
1

Nazwa szkoły

2

Klasa

Specjalne potrzeby
1 Oświadczam, że dziecko jest osobą z niepełnosprawnościami
□ TAK □ NIE

Projekt „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie: 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a rodzic/ opiekun prawny uczestnika projektu, niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Miasto Głogów
wspiera uczniów szkół podstawowych”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do
ich przestrzegania.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że w/w Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
3. Jestem świadomy/a, że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem mojego dziecka do udziału w Projekcie.
4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych
badaniach dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego
realizacji.
5. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem.
6. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenie prawdy.
7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu rekrutacyjnym
odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
8. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w
ramach prowadzonego projektu*.

…………………….

………………………………………………….

Miejscowość i data

podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika projektu

*niewłaściwe skreślić

Projekt „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie: 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalne

