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Szkolny regulamin rekrutacji uczestniczek/uczestników projektu jest opracowywany w oparciu  

o następujące dokumenty:  

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.        

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013);  

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 

1182 z późn. zm.);  

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);  

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm) 

5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);   

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860 z późn. zm); 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 r. poz. 622 z późn. zm.);  

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz. U. 2017r., poz. 1644, z późn. zm.);  

9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;  

10) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020;  

11) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

12) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  
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13) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia                      

i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;  

14) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans     

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

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  

15) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2014-2020 – dokument dostępny jest na stronie www.bof.org.pl. 

16) Statut Szkoły 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”. Projekt 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego               

i jest częścią projektu zintegrowanego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i 

kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki. 

2. Regulamin określa warunki o zasady uczestnictwa w projekcie, organizację zajęć w projekcie oraz 

postanowienia końcowe. 

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

• Kandydatka/kandydat, to osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na 

podstawie zasad ogólnych określonych w niniejszym regulaminie,  

• Koordynator projektu, to osoba odpowiedzialna za realizację projektu, działania merytoryczne: 

planowanie, organizowanie, monitoring, zamknięcie projektu, 

• Uczestniczka/uczestnik projektu, to kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów 

określonych w regulaminie, został zakwalifikowany do udziału w zadaniach projektu, 
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• Zespół ds. rekrutacji – zespół w składzie: koordynator projektu, ekspert ds. podniesienia jakości 

i trafności kształcenia praktycznego, ekspert ds. wykorzystania narzędzi ICT do poprawy 

efektywności kształcenia,  

• Szkoła: Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, 

• Wnioskodawca: Miasto Białystok, 

• Realizator: Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im Stefana Władysława Bryły                   w 

Białymstoku. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym regulaminem, pozostają w gestii dyrektora szkoły. 

 

II. Ogólne założenia projektu 

§2 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu współfinansowanego z EFS „Wiemy więcej – 

budujemy więcej” jest Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im Stefana Władysława Bryły                                  

w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15 – 029 Białystok. 

2. Celem projektu miękkiego jest podniesienie kompetencji 606 uczennic/uczniów 

 i 45 nauczycielek/nauczycieli ZSB-G zwiększających szanse absolwentów na regionalnym  

i lokalnym rynku pracy poprzez podniesienie jakości i trafności kształcenia praktycznego, wpieranie 

uczennicy/ucznia w jego rozwoju zawodowym oraz wykorzystanie narzędzi ICT do poprawy 

efektywności kształcenia. Projekt przewiduje realizację celu głównego do 30.06.2022 r. Cel ten 

wpisuje się w cele projektu zintegrowanego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Biuro projektu znajduje się w budynku szkoły, pokój 38. 

6. Beneficjentami projektu jest młodzież i kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Budowlano – 

Geodezyjnych w Białymstoku. 

7. Grupę docelową stanowić będą: 

- uczennice/uczniowie ZSB–G kształcący się w pięciu zawodach: technik budownictwa, technik 

geodeta, technik urządzeń sanitarnych, technik drogownictwa i technik urządzeń i systemów 
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energetyki odnawialnej, którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do klasy III, 197 

uczniów, w tym 169 chłopców i 28 dziewcząt w wieku 18 – 19 lat, 96 zamieszkałych na wsi i 101  

w mieście, 

- uczennice/uczniowie ZSB–G kształcący się w czterech zawodach: technik budownictwa, technik 

geodeta, technik urządzeń sanitarnych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy 

w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do klasy II, 188 uczniów, w tym 153 chłopców i 35 

dziewczynek w wieku 17 – 18 lat, 106 zamieszkałych na wsi i 82 w mieście, 

- uczennice/uczniowie ZSB–G kształcący się w pięciu zawodach: technik budownictwa, technik 

geodeta, technik inżynierii sanitarnej, technik budowy dróg i technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, którzy w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęli edukację w klasie I, 138 uczniów, w tym 

119 chłopców i 19 dziewczynek w wieku 16 – 17 lat, 78 zamieszkałych na wsi i 60 w mieście. 

8 . Wybór grupy docelowej zgodny jest z założeniami projektu - został podyktowany tym, że tylko 

kompleksowy udział w działaniach projektowych prowadzonych przez 3 – 4 lata pozwoli na osiągnięcie 

zamierzonego celu projektu miękkiego: „Podniesienie kompetencji uczniów ZSB-G zwiększających 

szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy poprzez podniesienie jakości i trafności 

kształcenia praktycznego, wpieranie ucznia w jego rozwoju zawodowym oraz wykorzystanie narzędzi 

ICT do poprawy efektywności kształcenia”. 

9. W ramach projektu ZSBG podejmuje następujące zadania i działania: 

a) Zadanie 1 – Przepływ informacji między przedsiębiorcami a szkołą dotyczący sugestii w zakresie 

pożądanych kompetencji i kwalifikacji uczniów 

• Działanie 1 Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i oczekiwań, w tym Forum Ekspertów 

b) Zadanie 2 – „Kompetentny stażysta”  

• Działanie 1 Badanie luk kompetencyjnych i modyfikacja programów praktyk przy współpracy 

z pracodawcami 

• Działanie 2 Organizacja staży zawodowych uczniów 

c) Zadanie 3 - Poznanie środowiska pracy 

• Działanie 1 Spotkania z marketingiem, kadrami i logistyką firm, przedstawicielami PIP, bhp, 

psychologiem pracy, w tym podczas Etapu Centralnego OWiUB 

d) Zadanie 4 – Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny pracowni w nowym CKP 

• Działanie 1 Zakup środków miękkich wspomagających prowadzenie zajęć, w tym 

specjalistyczne programy komputerowe, katalogi branżowe, normy 
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• Działanie 2 Zakup prenumeraty czasopism branżowych wspomagających proces edukacyjny 

e) Zadanie 5 – Poszerzenie efektów programu zajęć praktycznych 

• Działanie 1 „Spotkania ze specjalistą” (konsultacje z PB i pracodawcą w celu przygotowania 

prac na olimpiady, konkursy, Technotalenty) 

• Działanie 2 Zakup materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

• Działanie 3 „Praktyczny talent” realizacja zajęć pozalekcyjnych w nowo wyposażonych 

pracowniach  zajęć praktycznych CKP 

f) Zadanie 6 – Szkolny program „Absolwent na miarę czasu” 

• Działanie 1 Organizacja wyjazdów edukacyjnych do centrów szkoleniowych firm 

• Działanie 2 Wyjazdy na targi branżowe, poznanie niestandardowych rozwiązań inżynieryjnych 

• Działanie 3 Udział w kursach nadających dodatkowe uprawnienia 

g) Zadanie 7 – „Nowoczesny nauczyciel zawodu” 

• Działanie 1 Udział w kursach nadających dodatkowe uprawnienia nauczycieli 

• Działanie 2 Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

• Działanie 3 Organizacja wyjazdów zawodowych nauczycieli do centrów szkoleniowych firm 

• Działanie 4 Organizacja staży zawodowych nauczycieli 

h) Zadanie 8 – Zbliżenie ucznia do rynku pracy 

• Działanie 1 Zajęcia „Od czego zacząć swój własny biznes” –symulacja prowadzenia 

działalności gospodarczej 

• Działanie 2 Udział młodzieży w warsztatach na temat efektywności zarządzania w firmie 

• Spotkania informacyjne z młodzieżą na temat pośrednictwa pracy, w tym zatrudnienia    w 

Unii Europejskiej 

i) Zadanie 9 - Współpraca uczniów i rodziców z doradcą zawodowym 

• Działanie 1 Dokształcenie kadry pedagogicznej w zakresie kreatywności, otwartości na 

rynek pracy 

• Działanie 2 Zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące wejścia na rynek pracy, diagnozujące 

luki kompetencyjne ucznia 

• Działanie 3 Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów połączone                           

z wypracowaniem Indywidualnych Planów Działań 

j) Zadanie 10 – Wzmocnienie kompetencji samoorganizacyjnych przyszłych pracowników 

• Działanie 1 Warsztaty dla uczniów dotyczące kompetencji kluczowych oraz kształtujące 

potrzebę samokształcenia 
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• Działanie 2 Szkolenia dla wychowawców z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do 

dyspozycji wychowawcy, w tym umiejętności kształcenia wśród młodzieży kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej 

k) Zadanie 11 – Wzmocnienie kompetencji matematyczno – fizycznych ukierunkowane na potrzeby 

poszczególnych zawodów i dalszej edukacji 

• Działanie 1 „Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki 

• Działanie 2 „Eksperyment z fizyką” – zajęcia laboratoryjne 

• Działanie 3 Zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów technicznych 

• Działanie 4 Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z matematyki i fizyki oraz 

ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów 

• Działanie 5 Zakup materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć matematyczno – 

fizycznych 

l) Zadanie 12 – Wzmocnienie kompetencji językowych -0 drogą do sukcesu 

• Działanie 1 Zakup materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć z konwersacji 

• Działanie 2 „Kompetentny pracownik za granicą” – zajęcia z konwersacji językowych 

m) Zadanie 13 – Przygotowanie e-learningowej platformy edukacyjnej 

• Działanie 1 Przeszkolenie 2 administratorów platformy e-learningowej 

• Działanie 2 Szkolenie nauczycieli z obsługi platformy i tworzenia materiałów 

dydaktycznych 

• Działanie 3 Instalacja i konfiguracja platformy, dostosowanie parametrów do potrzeb 

szkoły 

n) Zadanie 14 – Utworzenie kursów na platformie edukacyjnej 

• Działanie 1 Utworzenia bazy testów i zadań praktycznych w kształconych zawodach 

o) Zadanie 15 – Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania metod hybrydowych w procesie 

kształcenia 

• Działanie 1 Udział nauczycieli w kursach, warsztatach i szkoleniach stosowania nowoczesnych 

metod kształcenia, w tym kształcenia wyprzedzającego 

• Działanie 2 Doskonalenie nauczycieli języków obcych z zakresu wprowadzania nowoczesnych 

technologii 

 

p) Zadanie 16 – Realizacja zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej 

• Działanie 1 Prowadzenie zajęć metodami hybrydowymi 
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r) Zadanie 17 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie obsługi komputerowych programów 

branżowych 

• Działanie 1 Udział nauczycieli w kursach doskonalących umiejętności pracy  programami 

branżowymi 

s) Zadanie 18 – Certyfikowane kursy dla uczniów z obsługi programów komputerowych 

wykorzystywanych w obszarze budowlanym 

• Działanie 1 Organizacja kursów obsługi programów, tj. AutoCd, Planista, Norma, EwMapa, 

EwOpis kończących się uzyskaniem certyfikatu 

t) Zadanie 19 – Bogaty warsztat pracy nauczyciela 

• Działanie 1 Uzyskanie/pogłębianie umiejętności pracy z dydaktycznymi programami 

komputerowymi 

• Działanie 2 Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania 

u) Zadanie 20 – Program stypendialny 

• Działanie 1 Program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów , motywujący do 

pracy i samodoskonalenia 

§ 3 

Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej projektu. 

 

III. Ogólne zasady rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie 

§ 4 

1. Do udziału w rekrutacji uprawnione są uczennice/uczniowie i nauczycielki/nauczyciele Zespołu 

Szkół Budowlano – Geodezyjnych znajdujący się w grupie docelowej projektu.  

2. Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w terminach określonych przez dyrektora szkoły,  

a o jej rozpoczęciu niezwłocznie informuję się w formie ogłoszenia. 

3. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie z poszanowaniem praw uczestników 

niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, narodowego, religii, niepełnosprawności, wieku, płci, 

orientacji seksualnej, rasy, statusu społeczno – ekonomicznego. 
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4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku 

poprzez złożenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik 1 dla uczennicy/ucznia 

i załącznik 2 dla nauczycielki/nauczyciela), formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu 

(załącznik 3 dla uczennicy/ucznia i załącznik 4 dla nauczycielki/nauczyciela) oraz oświadczenia 

uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 5 dla 

uczennicy/ucznia załącznik 6 dla nauczycielki/nauczyciela). 

5. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu rekrutacji, 

z którym kandydat/kandydatka ma obowiązek się zapoznać. 

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny uczestnika projektu oraz  

oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

wymagają w przypadku niepełnoletności ucznia, podpisania jej także przez rodzica lub prawnego 

opiekuna ucznia. 

7. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego 

udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu. 

8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

9. Uczestnicy projektu zobligowani są do dostarczenia innych, wymaganych dokumentów oraz 

zaświadczeń niezbędnych do udziału kandydatki/kandydata w projekcie, a także wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku. Odmowa wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w projekcie. Złożone przez 

kandydatkę/kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Uczennica/uczeń zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną 

dokumentację, będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji dopiero po uzupełnieniu wszystkich 

brakujących informacji i dokumentów. 

11. O konieczności uzupełnienia dokumentacji kandydatka/kandydat zostanie poinformowany przez 

szkolnego koordynatora projektu po wstępnej weryfikacji dokumentów, odbywającej się na 

bieżąco w miarę składania dokumentów. 

12. Każdy z beneficjentów minimum raz uczestniczy w działaniach projektowych. 

 

§ 5 

W celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, dyrektor szkoły powołuje Zespół ds. 

rekrutacji.  
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§ 6 

1. Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w projekcie poprzedzona będzie spotkaniami 

informacyjnymi dla uczennic/uczniów (w tym również dla uczennic/uczniów z orzeczeniem 

niepełnosprawności) i ich rodziców/opiekunów. Rekrutacja uczennic/uczniów na poszczególne 

działania projektowe poprzedzona będzie spotkaniami informacyjnymi dla uczennic/uczniów  

(w tym również dla uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności). 

2. Rekrutacja uczennic/uczniów do poszczególnych działań będzie prowadzona wśród beneficjentów 

co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działań (z wyjątkiem działań rozpoczynających się w 

roku 2017), przez powołany Zespół ds. rekrutacji pod kierunkiem koordynatora, zgodnie z 

opracowanymi szczegółowymi regulaminami, z zachowaniem zasady równości płci. Rekrutacja 

uczennic/uczniów na staże u pracodawców prowadzona będzie co najmniej 2 miesiące przed 

rozpoczęciem staży, przez powołany Zespół ds. rekrutacji pod kierunkiem koordynatora, zgodnie z 

opracowanymi szczegółowymi regulaminami,  

z zachowaniem zasady równości płci. 

3. Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do udziału w projekcie poprzedzona będzie spotkaniami 

informacyjnymi dla nauczycielek/nauczycieli.  

4. Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do poszczególnych działań będzie prowadzona wśród 

beneficjentów co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działań (z wyjątkiem działań 

rozpoczynających się w roku 2017), przez powołany Zespół ds. rekrutacji pod kierunkiem 

koordynatora, zgodnie z opracowanymi szczegółowymi regulaminami, z zachowaniem zasady 

równości płci. Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli na staże u pracodawców prowadzona będzie co 

najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem staży, przez powołany Zespół ds. rekrutacji pod 

kierunkiem koordynatora, zgodnie z opracowanymi szczegółowymi regulaminami,  

z zachowaniem zasady równości płci. 

5. Podstawowe kryteria rekrutacji uczennic/uczniów do działań projektowych: 

- wyniki kształcenia z przedmiotów zawodowych, 

- testy diagnostyczne i oceny śródroczne i roczne z matematyki, fizyki, języka obcego, 

- opinia wychowawcy. 

Podstawowe kryteria rekrutacji nauczycielek/nauczycieli do działań projektowych: 

- zatrudnienie w pełnym wymiarze, 
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- zatrudnienie na czas nieokreślony, 

- wyróżniająca ocena pracy, 

- pozytywna opinia dyrektora szkoły, 

- kolejność zgłoszeń, 

- zamieszkanie na obszarze wiejskim. 

6. Rekrutacja trwa do dnia określonego w ogłoszeniu o jej rozpoczęciu. W przypadku zgłoszenia się 

większej liczby kandydatek/kandydatów niż liczba osób możliwych do zakwalifikowania do udziału 

w działaniu, Zespół ds. rekrutacji zastrzega sobie prawo zastosowania dodatkowych kryteriów 

szczegółowych, którymi w szczególności mogą być: 

W przypadku uczennic/uczniów: 
- zameldowanie na obszarach wiejskich; 
- płeć – ze względu na to, że wśród uczniów ZSBG tylko 15% stanowią kobiety, 
umożliwiony zostanie im udział w działaniach projektowych w pierwszej kolejności,              
o ile spełnią podstawowe kryteria rekrutacji; 
- kolejność zgłoszeń; 
- motywacje kandydata do udziału w projekcie; 
- średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego; 
- ocena z zachowania; 
- rekomendacja nauczyciela branżowca prowadzącego zajęcia; 
- aktywność na zajęciach; 
- frekwencja na zajęciach lekcyjnych. 
 
W przypadku nauczycielek/nauczycieli: 
- stopień awansu zawodowego, 
- osiągnięcia w pracy z uczniem oraz pracy zawodowej. 
    

Decyzję o zakresie dodatkowych kryteriów szczegółowych podejmuje dyrektor szkoły.  

7. Pracę Zespołu ds. rekrutacji kończy protokół rekrutacyjny zawierający listę rankingową 

uczestniczek/uczestników projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez 

dyrektora szkoły. Jego decyzja jest ostateczna. 

8. W przypadku wystąpienia trudności z rekrutacją zaplanowanej liczby uczennic/uczniów 

przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, poprzedzona ponownymi spotkaniami 

informacyjnymi wzmacniającymi motywację udziału, dopuszcza się też rekrutację w pozostałych 

klasach szkoły. W przypadku wystąpienia trudności z rekrutacją zaplanowanej liczby 

nauczycielek/nauczycieli do poszczególnych działań, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji 
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uzupełniającej, poprzedzonej dodatkowymi spotkaniami informacyjnymi mobilizującymi do 

udziału w planowanych działaniach. 

9. W przypadku rezygnacji uczestniczki/uczestnika z udziału w projekcie jego miejsce może zająć 

osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania 

realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje 

dyrektor szkoły na wniosek szkolnego koordynatora projektu.  

§7 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie ustnie przez 

koordynatora projektu lub pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 3 dni od 

zatwierdzenia protokołu z rekrutacji. 

§8 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny uczestnika projektu i oświadczenia 

uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacje związane 

z rekrutacją dostępne są u szkolnego koordynatora projektu w ZSBG w biurze projektu. 

 

§9 

1. Każda uczestniczka/uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w projekcie; 

b) poinformowania z wyprzedzeniem, szkolnego koordynatora projektu o planowanej 

nieobecności na zajęciach pod rygorem skreślenia z listy uczestników projektu; 

c) udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem; 

d) bieżącego informowania o zmianach danych osobowych, w tym zwłaszcza zmiany miejsca 

zamieszkania. 

2. Dopuszcza się maksymalnie do 10 % usprawiedliwionych nieobecności. 

3. Uczestniczka/uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych  
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niemożliwych do przewidzenia w chwili przystąpienia do udziału w projekcie (np. długotrwała 

choroba). 

4. Uczestniczka/uczestnik projektu zobowiązana/zobowiązany jest do brania udziału w badaniach 

ankietowych prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.  

 

IV. Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie 

§ 10 

W zajęciach przewidzianych projektem może brać udział każdy uczeń/uczennica oraz 

nauczyciel/nauczycielka ZSBG, który spełnił wymogi określone ogólnymi zasadami rekrutacji 

kandydatów do udziału w projekcie oraz spełnią poniższe wymagania odnoszące się do poszczególnych 

działań projektowych: 

 

Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w stażach zawodowych: 

- liczba zrealizowanych staży zawodowych: 46; 
- staże zawodowe realizować będzie 46 uczniów, w tym 11 kobiet i 35 mężczyzn, w wymiarze 150        
godzin na jednego ucznia;  
- termin: miesiące wakacyjne: lipiec – sierpień 2018 – 2021rok 
- kryteria: skończona minimum II klasa,  
 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w programie „Spotkania ze specjalistą”: 
 
- liczba godzin spotkań/konsultacji: 50 
- wymiar konsultacji: 2,5 godziny na jednego ucznia 
-  maksymalnie 20 uczniów (2 kobiety, 18 mężczyzn) 
- termin: od września 2017roku do grudnia 2021roku 
- kryteria: uczniowie przygotowujący prace na olimpiady, konkursy, Technotalenty; 
 
 
Rekrutacja uczennivc/uczniów do udziału w realizacji zajęć pozalekcyjnych w nowo wyposażonych 
pracowniach zajęć praktycznych „Praktyczny talent”: 
 
- liczba godzin pozalekcyjnych: 100; 
- zajęcia w dwóch grupach, po 50 godzin na jedną grupę; 
-  maksymalnie 24 uczniów, dwie grupy po 12 osób, w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn 
- termin: czas trwania projektu; 
- kryteria: uczniowie, którzy chcą rozwijać zdolności i umiejętności praktyczne oraz poszerzać wiedzę;  
  
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w wyjazdach edukacyjnych do centrów szkoleniowych firm: 
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- liczba wyjazdów edukacyjnych: 32, (8 wyjazdów rocznie); 
- liczba uczniów: 606 uczniów, w tym 100 kobiet i 506 mężczyzn; 
- w jednym wyjeździe może uczestniczyć maksymalnie 30 uczniów i 3 nauczycieli; 
- jedna osoba może uczestniczyć w więcej niż w jednym wyjeździe edukacyjnym; 
- liczba zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach u pracodawców: 960 sztuk; 
- termin: wrzesień 2017 do marzec 2022; 
 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w wyjazdach na targi branżowe: 

- liczba wyjazdów na targi branżowe: 12; 
- w jednym wyjeździe może uczestniczyć maksymalnie 30 uczniów i 3 nauczycieli; 
- jedna osoba może uczestniczyć w więcej niż w jednym wyjeździe edukacyjnym; 
- termin: styczeń 2018 do czerwiec 2022; 
 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w kursach nadających dodatkowe uprawnienia: 

- liczba wydanych uprawnień kierowania pojazdami kategorii B: 40 sztuk; 
- liczba uzyskanych uprawnień obsługi maszyn budowlanych: 24 sztuki (10 uczniów kurs na 
zagęszczarki, 10 uczniów przecinarki do nawierzchni, 4 uczniów spawacz acetylenowo – tlenowy); 
- liczba wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia w CKP: 200 sztuk; 
- jedna osoba może uczestniczyć w więcej niż w jednym kursie; 
- termin: styczeń 2018 do grudzień 2021; 
 
 
Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do udziału w kursach nadających dodatkowe uprawnienia 

nauczycieli: 

- liczba uzyskanych przez nauczycieli w drodze kursu uprawnień zawodowych: 9 sztuk; 
- liczba nauczycieli: 7, w tym 2 kobiety i 5 mężczyzn, dwóch nauczycieli weźmie udział w dwóch kursach; 
- kryteria: chęć doskonalenia przez nauczycieli umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, zgłoszenie 
uczestnictwa, zgodność zakresu kursu z kwalifikacjami, jakie posiada nauczyciel, wykorzystanie 
nabytych umiejętności w pracy z młodzieżą; 
- termin: wrzesień 2017 do grudzień 2021; 
 
 
Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do udziału w wyjazdach zawodowych nauczycieli do centrów 
szkoleniowych firm: 
 
- liczba zorganizowanych u pracodawców warsztatów zawodowych nauczycieli: 15 sztuk; 
- szkolenia będą realizowane jeden raz w roku dla danego zawodu; 
- liczba uczestników uzależniona jest od możliwości firmy; 
- w jednym wyjeździe może uczestniczyć maksymalnie 12 nauczycieli; 
- termin: styczeń 2018 do czerwiec 2022; 
 
 
Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do udziału w stażach zawodowych: 

- liczba zrealizowanych staży zawodowych: 10;  
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- staże zawodowe realizować będzie 10 nauczycieli, w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn, w wymiarze 40        
godzin na jednego nauczyciela;  
- termin: miesiące wakacyjne: lipiec – sierpień 2018 – 2021rok; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w realizacji zajęć „Od czego zacząć swój własny biznes”: 
- liczba godzin zajęć z symulacji prowadzenia działalności gospodarczej: 200; 
- zajęcia w dwóch grupach, po 50 godzin na jedną grupę; 
-  maksymalnie 20 uczniów, dwie grupy po 10 osób, w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn; 
- termin: dwa  razy w czasie trwania projektu, rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w warsztatach na temat efektywności zarządzania  
w firmie: 
 
- liczba godzin zorganizowanych warsztatów efektywności zarządzania w firmie: 12; 
- liczba wystawionych zaświadczeń udziału w warsztatach efektywności zarządzania w firmie: 60 sztuk; 
- liczba zorganizowanych seminariów: 4 sztuki; 
- liczba wystawionych zaświadczeń udziału w seminariach: 120 sztuk; 
- liczba uczestników: 60 uczniów,  
- w jednej grupie w każdym roku szkolnym 15 uczniów, w tym 3 kobiety, 12 mężczyzn; 
- czas trwania warsztatów: 3 godziny; 
- kryteria: uczniowie pełnoletni, reprezentujący wszystkie zawody; 
- termin: październik 2018 do grudzień 2021; 
 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym dla 
uczniów połączone z wypracowaniem IPD:  
 
- liczba wypracowanych Indywidualnych Planów Działań: 120 sztuk; 
- liczba godzin indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym: 300 godzin; 
- liczba spotkań doradcy zawodowego z rodzicami: 5 sztuk; 
- kryteria: rodzice uczniów kl. I i II – tematyka dotycząca samopoznania, rodzice uczniów kl. III i IV – 
tematyka dotycząca wejścia ucznia na rynek pracy;  
- liczba uczestników: 120 uczniów, w tym 20 kobiet i 100 mężczyzn; 
- czas trwania zajęć: 2, 5 godziny na jednego ucznia; 
- termin: wrzesień 2018 do grudzień 2021; 
 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w warsztatach dla uczniów dotyczących kompetencji 
kluczowych oraz kształtujące potrzebę samokształcenia: 
 
- liczba zaświadczeń udziału w warsztatach dotyczących kompetencji kluczowych i potrzeby 
samokształcenia: 30 sztuk; 
- liczba godzin warsztatów z kompetencji kluczowych: 12 godzin; 
- liczba uczestników: 30 uczniów, w tym 5 kobiet i 25 mężczyzn; 
- liczba grup: 3 grupy 10 – osobowe; 
- czas trwania: 4 godziny na jedną grupę; 
- termin: wrzesień 2017 do czerwiec 2020; 
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Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w zajęciach wyrównujących z matematyki „Dwa plus dwa”: 
 
- liczba godzin zajęć wyrównawczych z matematyki: 3360; 
- liczba uczestników: 252 uczniów, liczebność osobowa jednej grupy maksymalnie 12 uczniów; 
- termin: wrzesień 2017 do czerwiec 2021; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w zajęciach laboratoryjnych „Eksperyment z fizyką”: 
 
- liczba godzin zajęć laboratoryjnych: 3360; 
- liczba uczestników: 252 uczniów, liczebność osobowa jednej grupy maksymalnie 12 uczniów; 
- termin: wrzesień 2017 do czerwiec 2021; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w zajęciach przygotowujących do olimpiad i konkursów 
technicznych: 
 
- liczba godzin zajęć przygotowujących do olimpiad i konkursów technicznych: 840; 
- liczba grup: 3 grupy – wsparcie 70 godzin na rok; 
- kryteria: uczniowie, którzy zgłosili akces do udziału w olimpiadach i konkursach branżowych; 
- termin: wrzesień 2017 do czerwiec 2021; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury                          
z matematyki i fizyki oraz ułatwiające naukę na pierwszym roku studiów: 
 
- liczba godzin przygotowujących do matury z matematyki: 600; 
- liczba godzin przygotowujących do matury z fizyki: 600; 
- liczba grup: zajęcia z matematyki: 5 grup, 30 godzin w ciągu roku, zajęcia z fizyki: 5 grup, 30 godzin w 
ciągu roku, 
- liczebność jednej grupy – maksymalnie 20 uczniów; 
- termin: wrzesień 2017 do czerwiec 2021; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w zajęciach z konwersacji językowych „Kompetentny 
pracownik za granicą”: 
 
- liczba godzin konwersacji językowych: 400; 
- liczba uczestników: 40 uczniów, maksymalnie 10 osób w grupie, w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn; 
- dwie edycje: w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020, każda edycja to 2 grupy po 10 osób; 
- liczba godzin konwersacji w każdej grupie: 100 godzin; 
- termin: wrzesień 2018 do czerwiec 2021; 
 
 
 
 
Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do udziału w szkoleniu z obsługi platformy Moodle i tworzenia 
materiałów dydaktycznych: 
 
- liczba uzyskanych zaświadczeń ukończenia podstawowego kursu Moodle: 10 sztuk; 
- liczba nauczycieli: 10, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn; 



 
 

„WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

17 
 

- termin: październik 2017 do czerwiec 2018; 
 
 
Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli języków obcych do udziału w szkoleniu z zakresu wprowadzania 
nowoczesnych technologii: 
 
- liczba zaświadczeń ukończenia szkolenia: 12 sztuk; 
- liczba nauczycieli: 5, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna; 
- planowane są trzy szkolenia rocznie w przeciągu 4 lat realizacji projektu; 
- termin: maj 2018 do czerwiec 2022; 
 
Rekrutacja nauczycielek/nauczycieli do udziału w kursach doskonalących umiejętności pracy  
z programami branżowymi: 
 
- liczba zaświadczeń ukończenia kursów doskonalących: 16 sztuk; 
- liczba nauczycieli: 11, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn; 
- termin: październik 2017 do czerwiec 2021; 
 
Rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w kursach z o bsługi programów komputerowych 
wykorzystywanych w obszarze budowlanym: 
 
- liczba uzyskanych certyfikatów umiejętności pracy z programami komputerowymi: 60 sztuk; 
- liczba uczniów: 60, w tym 16 kobiet i 44 mężczyzn; 
- liczba uczniów w poszczególnych kursach: AutoCad – 15 uczniów (3 kobiety, 12 mężczyzn), EwMapa 
i EwOpis -  15 uczniów (5 kobiet, 10 mężczyzn), MagnetTools - 15 uczniów (5 kobiet, 10 mężczyzn), 
kosztorysowanie - 15 uczniów (3 kobiety, 12 mężczyzn); 
- liczba godzin kursów: każdy z kursów obejmuje 30 godzin; 
- termin: październik 2018 do wrzesień 2021; 

 

Rekrutacja uczennic/uczniów do programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów, 
motywującego do pracy i samodoskonalenia: 
 
- liczba przyznanych stypendiów: 96; 
- liczba uczestników: 24 uczniów w każdym roku szkolnym; 
- okres udzielania stypendium: 10 miesięcy; 
- kryteria: najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym oraz osiągnięcia w olimpiadach, 
konkursach, turniejach; 
- termin: wrzesień 2017 do czerwiec 2021; 

 

 

V. Postanowienia końcowe  

§11 

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu.  
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2. Dokumentacja jest przechowywana w Biurze Projektu.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zespołu ds. rekrutacji.  

4. Regulamin dostępny jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze  

Projektu i publikację na stronie internetowej Projektu. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

6. Regulamin może ulec zmianie w przypadkach:  

a. Zmian do wniosku o dofinansowanie projektu,  

b. Zmian przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, 

c. Zalecenia wprowadzenia zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do 

dokonania oceny i kontroli Projektu, 

d. Innych powodów, jeżeli wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego 

osiągnięcia celów założonych we wniosku projektowym. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Dyrektora Szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko ucznia 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres szkoły 

 
 

deklaruję uczestnictwo w projekcie „Wiemy więcej – budujemy więcej”, który jest realizowany                    

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz oświadczam, iż zapoznałam/em się i zobowiązuję się 

przestrzegać zasad zawartych w Szkolnym regulaminie rekrutacji uczestników projektu: „Wiemy więcej 

– budujemy więcej”. Zostałam/em poinformowany, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Białystok, dnia ………………………..                                ………………………………………… 

                  czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

Załącznik 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
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…………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko nauczyciela 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres szkoły 

 
 

deklaruję uczestnictwo w projekcie „Wiemy więcej – budujemy więcej”, który jest realizowany                    

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz oświadczam, iż zapoznałam/em się i zobowiązuję się 

przestrzegać zasad zawartych w Szkolnym regulaminie rekrutacji uczestników projektu: „Wiemy więcej 

– budujemy więcej”. Zostałam/em poinformowany, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Białystok, dnia ………………………..                                ………………………………………… 

                  czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Załącznik 3 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZNIA 
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D
an

e 
u

cz
es

tn
ik

a 

1 Imię (Imiona)  
2 Nazwisko  
3 Płeć         □  kobieta                   □   mężczyzna 
4 Wiek w chwili przystępowania do 

projektu 
 

5 PESEL  
6 Data i miejsce urodzenia 

(miejscowość, województwo) 
 

7 Wykształcenie  
8 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną 
          □   tak                          □   nie  

D
an

e
 k

o
n

ta
kt

o
w

e 

8 Ulica   
9 Nr domu  

10 Nr lokalu  
11 Miejscowość  
12 Obszar według stopnia urbanizacji 

DEGURBA 
         □   obszar wiejski         □  obszar miejski      

13 Kod pocztowy  
14 Województwo  
15 Powiat  
16 Gmina  
17 Telefon uczestnika  
18 Telefon rodzica  

19 Adres poczty elektronicznej (e – mail)  

D
an

e 
d

o
d

at
ko

w
e

 

20 Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

osoba ucząca się 

21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie   
22 Data zakończenia udziału w projekcie  
23 Zakończenie udziału osoby we 

wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla 
niej ścieżką uczestnictwa 

 
           □   tak                            □   nie 

24 Powód wycofania się z udziału w 
projekcie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

St
at

u
s 

u
cz

es
t

n
ik

a 
p

ro
je

kt
u

 w
 

ch
w

ili
 

p
rz

ys
t

ąp
ie

n
i

a 
d

o
 

p
ro

je
kt

u
  
25 

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

 
           □   tak                            □   nie 



 
 

„WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

22 
 

26 Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

           □   tak                            □   nie 

27 Osoba z niepełnosprawnościami            □   tak                            □   nie 
 

28 Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

           □   tak                            □   nie 

29 Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących, w 
tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

          
           □   tak                            □   nie 

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

 
           □   tak                            □   nie 

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

 
           □   tak                            □   nie 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałam/zostałem pouczony                                   o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
 
…………………………………..                                                                               …..………………………………………………. 
Data wypełnienia formularza                                                                 Czytelny podpis osoby wypełniającej 
 
 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
 

………………………………………………………….... 
 

…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 4 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU – NAUCZYCIELA 
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D
an

e 
u

cz
es

tn
ik

a 

1 Imię (Imiona)  
2 Nazwisko  
3 Płeć         □  kobieta                   □   mężczyzna 
4 Wiek w chwili przystępowania do 

projektu 
 

5 PESEL  
6 Data i miejsce urodzenia 

(miejscowość, województwo) 
 

7 Wykształcenie  
8 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną 
          □   tak                          □   nie  

D
an

e
 k

o
n

ta
kt

o
w

e 

8 Ulica   
9 Nr domu  

10 Nr lokalu  
11 Miejscowość  
12 Obszar według stopnia urbanizacji 

DEGURBA 
         □   obszar wiejski         □  obszar miejski      

13 Kod pocztowy  
14 Województwo  
15 Powiat  
16 Gmina  
17 Telefon stacjonarny  
18 Telefon komórkowy  

19 Adres poczty elektronicznej (e – mail)  

D
an

e 
d

o
d

at
ko

w
e

 

20 Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

 

21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie   
22 Data zakończenia udziału w projekcie  
23 Zakończenie udziału osoby we 

wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla 
niej ścieżką uczestnictwa 

 
           □   tak                            □   nie 

24 Powód wycofania się z udziału w 
projekcie 
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25 
Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 
           □   tak                            □   nie 

26 Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

           □   tak                            □   nie 

27 Osoba z niepełnosprawnościami            □   tak                            □   nie 
 

28 Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

           □   tak                            □   nie 

29 Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących, w 
tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

          
           □   tak                            □   nie 

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

 
           □   tak                            □   nie 

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

 
           □   tak                            □   nie 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałam/zostałem pouczony                                   o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………………………. 
Data wypełnienia formularza                                                 Czytelny podpis osoby wypełniającej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik 5 



 
 

„WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

25 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przystąpieniem do projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, który jest realizowany                    
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 
konkurencyjności podlaskiej gospodarki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych       
i wizerunku. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że : 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju                          
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art.23 ust. 1 pkt 2 lub 
art.27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.922 ) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; 

3) moje dane osobowe i wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, ewaluacji, kontroli, monitoringu               i 
sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020; 

4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia realizacji projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;  

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 
……………………………………         ……..………………………………………… 
    miejscowość i data        czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 

czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów: 
 

          …………………………………………………….. 
 

                                                                                 …………………………………………………….. 
 
 

 

 

 

Załącznik 6 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z przystąpieniem do projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, który jest realizowany                    
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 
konkurencyjności podlaskiej gospodarki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych       
i wizerunku. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że : 

1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju                          
z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art.23 ust. 1 pkt 2 lub 
art.27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.922 ) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; 

3) moje dane osobowe i wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 
realizacji projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, ewaluacji, kontroli, monitoringu               i 
sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020; 

4) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia realizacji projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;  

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
 
……………………………………         ……..………………………………………… 
    miejscowość i data        czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 

 
 
 

 
 
 


