
  
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 Zadanie nr 3 - Zajęcia z zakresu robotyki i programowania 

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa III 

Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych.  

4. Partnerem Projektu jest Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, a Realizatorem projektu jest 

Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik. 

5. Ilekroć poniżej jest mowa o: 

 Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 Uczestnikach - rozumie się przez to uczniów i uczennice biorących udział w zajęciach dodatkowych 

realizowanych w ramach projektu w  klasach IV-VIII, 

 Kryterium formalnym - rozumie się przez to niepunktowany warunek udziału w projekcie, który musi być 

obowiązkowo spełniony w procesie rekrutacji do projektu przez kandydata, 

 Kryterium preferencyjne - rozumie się przez to punktowany warunek udziału w projekcie, który nie musi 

być obowiązkowo spełniony w procesie rekrutacji do projektu przez kandydata. 

 

 



  

 

 

§ 2  

Cele i zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu wsparcie skierowane jest do uczestników projektu. 

2. Wsparciem w ramach realizacji projektu zostanie objętych 15 uczniów (chłopcy i dziewczęta) z klas IV-VIII 

uczęszczających do Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. 

3. Projekt przewiduje wsparcie w postaci przeprowadzenia bezpłatnych zajęć z zakresu robotyki i 

programowania dla uczniów szkoły, tj. :  

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową oraz poruszania się w środowisku 

programistycznym, 

 rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz samokształcenia, 

 nauka budowy i programowania robotów, 

 zapoznanie się z pracą czujników, z podstawą konstrukcji maszyn, 

 nauka i doskonalenie umiejętności stosowania algorytmów. 

4. Wsparcie będzie udzielane w miejscu i w godzinach pracy szkoły.  

5. Realizacja zajęć z robotyki będzie odbywać się w zakresie 24 h x 1 grupa. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 

 

1. Rekrutacja uczniów do uczestnictwa w zajęciach z robotyki prowadzona będzie od 21.03.2022 r. do 

25.03.2022 r. 

2. Uczestnikiem może zostać uczeń, który wypełni Formularz rekrutacyjny wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 oraz  spełni łącznie następujące kryteria formalne:  

 jest uczniem ZS im. Unii Mielnickiej w Mielniku z klas IV-VIII, 

 jest zainteresowany udziałem w projekcie, 

 dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria formalne jest wyższa niż liczba wolnych miejsc 

stosuje się oprócz kryteriów formalnych, następujące kryteria preferencyjne i dokumenty potwierdzające 

ich spełnienie: 



  
 

 

 ocena z informatyki - średnia ocen z bieżącego roku szkolnego potwierdzona opinią nauczyciela 

informatyki (pierwszeństwo dla uczniów z najwyższymi ocenami), 

 ocena z zachowania z I semestru roku szkolnego 2021/2022 potwierdzona opinią wychowawcy 

(pierwszeństwo dla uczniów z wyższą oceną). 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, listę uczestników projektu układa się w ten 

sposób, że w pierwszej kolejności uwzględnia się uczestników spełniających kryteria preferencyjne.  

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takiej samej ilości punktów preferencyjnych,  

o kolejności przyjęcia do projektu rozstrzyga termin złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.  

6. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasad równości szans i 

niedyskryminacji, w tym równości szans płci. 

7.  O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesu rekrutacji decyduje spełnienie następujących 

warunków: 

 zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisane przez opiekuna prawnego 

ucznia/uczennicy Formularza rekrutacyjnego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, 

 posiadanie statusu ucznia klasy od IV do VIII szkoły podstawowej objętej projektem, 

 w przypadku, gdy liczba osób przewyższa liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do projektu decydują 

kryteria wskazane w § 3 pkt 3. 

8. Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna, 

w skład której wchodzi: Dyrektor Szkoły, szkolny koordynator projektu, nauczyciel prowadzący zajęcia z 

informatyki. 

9. Proces rekrutacji w szkole wszczyna swoim zarządzeniem Dyrektor szkoły powołując w tym celu Komisję 

Rekrutacyjną i wyznaczając termin w jakim przeprowadza się rekrutację – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2. 

10. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający szkolną listę uczestników projektu 

oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została utworzona – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3. 

11. Rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku większej ilości 

uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie w stosunku do ilości dostępnych miejsc 

spośród uczniów/uczennic, które odpowiadają kryteriom rekrutacji. 

12. O wynikach rekrutacji decyduje Dyrektor szkoły zatwierdzając protokół Komisji Rekrutacyjnej. 



  

 

 

 

13. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor szkoły powiadamia ucznia i jego opiekuna prawnego. 

Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole w 

sprawach kontaktów z rodzicami uczniów/uczennic. 

14. Dyrektor szkoły w terminie do 2 dni przekazuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu z 

posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Koordynatora Projektu w celu sporządzenia zbiorczej listy 

uczestników projektu. 

15. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest przeprowadzenie 

dodatkowej rekrutacji. 

 

§ 4  

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Dyrektor szkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie realizacji zajęć dla uczniów 

zakwalifikowanych do projektu poprzez zamieszczenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

2. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie mają obowiązek regularnego uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych. 

3. Uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach projektu nieodpłatnie. 

4. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia poprzez 

sprawdzenie listy obecności. 

5. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia. Pisemne 

usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do szkolnej 

dokumentacji projektowej. 

6. Uczestnicy projektu zobowiązani są w szczególności do wypełniania ankiet i formularzy związanych z 

realizowanym projektem. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun prawny uczestnika 

projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia o tym fakcie wraz z 

podaniem przyczyny rezygnacji – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. 

 



  

 

 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 uczestnik projektu zostaje wykreślony przez Dyrektora szkoły ze 

szkolnej listy uczestników projektu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

dostarczenia  

9. pisem

nej informacji/oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. Wykreślenie dokonane zostaje w 

formie decyzji Dyrektora szkoły, w miejsce wykreślonego ucznia może wejść inny uczeń, np. z listy 

rezerwowej, jeśli powstała lub nowozrekrutowany. 

10. Kopia decyzji o wykreśleniu przekazywana jest do Koordynatora Projektu do 7 dni od dnia podjęcia. Na 

tej podstawie Koordynator Projektu dokonuje wykreślenia ucznia z listy uczestników. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r. i obowiązuje przez czas trwania 

Projektu. 

2. W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których 

opiekunowie prawni uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie 

informowani poprzez stronę internetową https://zs.mielnik.com.pl oraz za pośrednictwem Dyrektora 

szkoły. 

4. Regulamin niniejszy jest podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie 

internetowej szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

Formularz Rekrutacyjny do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów 

i nauczycieli województwa podlaskiego” 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. 

ODPOWIEDNIE POLA NALEŻY ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X”. 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Imiona i nazwisko dziecka 

 

 

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

 

Płeć dziecka 

 

□ K    □ M 

Wiek w chwili 
przystępowania 

do projektu 

 

   ……………………………. 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce zamieszkania dziecka 

 

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

 

 

Adres korespondencyjny 

(jeżeli inny niż zamieszkania) 

Miejscowość: …………………………………………………………………………… 

Ulica: …………..…………………………….…….. nr domu: ……..……………………… 

nr lokalu: ………………………………………….. 

Kod pocztowy: …..…………..…..  Powiat: ………………………………….………… 

Województwo: ………………………………... 

 

e-mail dziecka/opiekuna 

 



  

prawnego dziecka 

 

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

Tel. stacjonarny  opiekuna 

prawnego dziecka 

 

 

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

 

 

Klasa, do której uczęszcza dziecko 

 

…………………………………………………………………………………………

………….. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Oświadczam, że  moje dziecko jest osobą 
niepełnosprawną. 
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby 
niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 573, 
z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (t.j. Dz. U. z. 2020r., poz. 685), tj. 
osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

 

 

 

□ TAK 

 

 

 

 

□ NIE 

 

 

 

□ ODMOWA 

PODANIA DANYCH 

 

Specjalne potrzeby 
wynikające 

z niepełnosprawności: 
(jeśli dotyczy - proszę 

w odpowiednim 
miejscu wpisać jakie) 

□ przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności 

ruchowych 

 ………………………………………………………………………………………… 

□ alternatywne formy materiałów 

…………………………………………………………………………………………. 

□ inne 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

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

       Miejscowość i data           czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka 

 

 



  
 

 

 

Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, 

iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest 

Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w 

Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych 

administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@mfipr.gov.pl 

i iod@wrotapodlasia.pl); 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 

ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, 

kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz 

zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji 

Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, 

beneficjentowi realizującemu projekt  - Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowskie Województwa 

Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, partnerowi projektu - Miastu Bielsk 

Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski; Gminie Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16-200 

Dąbrowa Białostocka; Gminie Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec; Gminie Czarna 

mailto:kancelaria@wrotapodlasia.pl
http://www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl/
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
mailto:iod@mfipr.gov.pl
mailto:iod@wrotapodlasia.pl


  
Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka; Miastu Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo; 

Gminie Miejskiej Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka; Gminie Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 

18-420 Jedwabne; Miastu Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno; Gminie Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 

24, 18-100 Łapy; Gminie Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki; Gminie Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 

25, 16-002 Dobrzyniewo Duże; Gminie Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk; Gminie Jasionówka, ul. Rynek 

19, 19-122 Jasionówka; Gminie Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik; Gminie Narewka, ul. Białowieska 1, 

17-220 Narewka; Gminie Perlejewo, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo; Gminie Poświętne, Poświętne 21, 18-

112 Poświętne; Gminie Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki; Gminie Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 

10, 18-218 Sokoły; Gminie Sidra ul. Rynek 5, 16-124 Sidra oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta lub 

partnera uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP,  

Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom 

realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020; 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4, 

niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020 oraz 

podmioty, które na zlecenie beneficjenta lub partnera uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT, 

Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty 

wykonujące zadania w zakresie archiwizacji; 

8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z 

przepisów prawa dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię partnerowi dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020**. 

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
/OSOBY 

BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

                                                           
*
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

Dotyczy uczestnika projektu. 



  
 

 

Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

Dane uczestników indywidualnych powierzone do przetwarzania  

 

Lp. Nazwa  

1.  Kraj POLSKA 

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)  

27.  Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału 

w projekcie 

 

28.  Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z 

zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

 

29.  Rodzaj przyznanego wsparcia  

30.  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu  

31.  Data zakończenia udziału we wsparciu  

32.  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 

33.  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 

34.  Osoba z niepełnosprawnościami  

35.  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

 

 

 

…..……………………………………… 

 

…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*/OSOBY 

BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
* W przypadku formularza osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



  

 

 

 

Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 

Dane uczestnika projektu:  

Uczeń/uczennica………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby deklarującej przystąpienie do projektu) 

 

……………………………………………………………………….………………………… klasa………………………………….. 

Nr PESEL ………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

Adres zamieszkania ucznia: 

Miejscowość………………………………………kod pocztowy…………………………………..poczta………………. 

Ulica………………………………………………………………………………….Nr domu……………………………………… 

Dane opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

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

Adres Zamieszkania opiekuna prawnego: 

Miejscowość………………………………………kod pocztowy…………………………………..poczta………………. 

Ulica………………………………………………………………………………….Nr domu……………………………………… 

Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego……………………………………………………………………………. 

□ Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i 

nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanym przez Gminę Mielnik w ramach Oś Priorytetowa III 

Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na 

rozwój kompetencji kluczowych. 



  
 

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, do których 

zostało zakwalifikowane. 

 

□ Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”  i akceptuję jego warunki. 

 

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w 

działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 

 

□ Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i 

odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

                   miejscowość i data          czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika 

 



 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 

 

 

……………………………………… 

        Pieczęć szkoły 

 

 

Zarządzenie nr………………………… 

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

z dnia ……………………………………… 

 

 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1082 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do projektu pn. 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do prac związanych z rekrutacją uczniów/uczennic do udziału w 

projekcie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa 

podlaskiego” w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej………………………………………………………………………………….. 

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej…………………………………………………………………………………………………. 

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej…………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 2 

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady i kryteria ustalone w Regulaminie 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i 

nauczycieli województwa podlaskiego”. 

 

 

 

http://późn.zm/


 
 

§ 3 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego 

uczestnictwa w projekcie wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa 

podlaskiego”. 

§ 4 

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w dniach 21.03.2022 r.- 25.03.2022 r. 

 

§ 5 

Ze swoich prac Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę uczestników projektu oraz 

rezerwową listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została utworzona. 

 

§ 6 

Dokument o którym mowa w § 5 sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i 

nauczycieli województwa podlaskiego”. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

…………………………………………………. 

Podpis i pieczęć Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 

Protokół z rekrutacji 

w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

 

 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej na podstawie Zarządzenia nr…………. 

Dyrektora Zespołu Szkół im Unii Mielnickiej w Mielniku z dnia………………………………………………….. do 

przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu 

pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 

 

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej……………………………………………………………………………………………… 

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej………………………………………………………………………………………… 

Skład Komisji: 

1. …………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………… 

 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

1. Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa 

podlaskiego”. 

2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie. 

3. Zakwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe. 

4. Sporządzenie szkolnej listy uczestników projektu. 

5. Sporządzenie rezerwowej szkolnej listy kandydatów na uczestników projektu (jeśli została 

utworzona). 

6. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. ………………………………………….. 

………………………………………….., dnia ……………………………………..r. 

 

Zatwierdzam listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w 

ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa 

podlaskiego” stanowiącą Załącznik nr 1 (oraz Załącznik nr 2 - jeśli utworzono) do niniejszego 

Protokołu. 

 

…………………………………., dnia ………………………….r.  

 

……………………………………………………… 

         Podpis i pieczęć Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 do Protokołu z rekrutacji w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

 

Lista uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli 

województwa podlaskiego” 

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji: 

Lp. Nazwisko i imię 

ucznia/uczennicy 

Adres 

zamieszkania 

Płeć 

(K/M) 

Uczeń klasy 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

4. 

    

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

 

…………………….,dnia………………………………… 

……………………………………………. 

                                                                                                                                  Podpis i pieczęć Dyrektora 

                                                           



 
      

 

Załącznik nr 2 do Protokołu z rekrutacji w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

 

Rezerwowa szkolna lista kandydatów na uczestników projektu „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”* 

 

Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji: 

Lp. Nazwisko i imię 

ucznia/uczennicy 

Adres 

zamieszkania 

Płeć 

(K/M) 

Uczeń klasy 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

…………………….,dnia………………………………… 

 

……………………………………………. 

                                                                                                                                   Podpis i pieczęć Dyrektora 

                                                             

 

*Sporządza się jeśli ilość uczniów/ uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie jest większa od ilości miejsc 

dostępnych dla szkoły. 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im Unii Mielnickiej w Mielniku 

 

Oświadczenie 

o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych 

 

Zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” zgłaszam 

rezygnację…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

z udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu pn.  „Podniesienie 

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 

Powodem rezygnacji jest………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

                   miejscowość i data                                              czytelny podpis opiekuna prawnego  

 


