
 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zmiana nr 2  

 

Dnia 11.02.2019 r. wprowadzono zmianę do  

 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.  „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0270/16-00 

 

1. Z Regulaminu projektu zostaje usunięty § 8. Pkt 2 o następującym brzmieniu: 

„Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub 

nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji Projektu.” 

 

2. Zmianie ulegają: 

a) Załącznik nr 1 : 

• Formularz zgłoszeniowy do projektu ucznia/uczennicy 

Z którego zostaje usunięty pkt 5 oświadczenia: 

 

5. Wyrażam zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania przez Gminę 

Sieraków i Certes Sp. z o.o.  w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po 

okresie realizacji Projektu, wizerunku mojego dziecka do celów związanych z monitoringiem, kontrolą 

i ewaluacją realizowanego Projektu oraz  na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 

Społecznego w szczególności w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach, pod 

warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu. 

 

• Formularz zgłoszeniowy do projektu nauczyciela/nauczycielki 

Z którego zostaje usunięty pkt 4 oświadczenia: 

 

4. Wyrażam zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania przez Gminę 

Sieraków i Certes Sp. z o.o.  w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po 

okresie realizacji Projektu, mojego wizerunku do celów związanych z monitoringiem, kontrolą 

i ewaluacją realizowanego Projektu oraz  na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 

Społecznego w szczególności w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach, pod 

warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu. 

 

b) Załącznik nr 2  

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia/uczennicy 

Z którego zostaje usunięty pkt 8 oświadczenia: 

 

8. Wyrażam zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania i rozpowszechniania przez Gminę 

Sieraków i Certes Sp. z o.o.  w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po 

okresie realizacji Projektu, wizerunku mojego dziecka do celów związanych z monitoringiem, kontrolą 

i ewaluacją realizowanego Projektu oraz  na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w szczególności w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach, pod 

warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu. 

 

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciela/nauczycielki 

Z którego zostaje usunięty pkt 6 oświadczenia: 

 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), do celów 

promocyjnych. 

 

c) Załącznik nr 3 

 

• Oświadczenie uczestnika  projektu 

Z którego zostaje usunięty pkt  9 

 

8. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy. 

 

 

 

 

Koordynator projektu- 

Wioletta Tańska 

 

-Zespół Zarządzający- 

Kinga Krug-Mikołajczak 

Dyrektor Paweł Orzeł 

Dyrektor Lucyna Szychowiak 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn.  „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0270/16-00 

 

 § 1 Definicje 

1. Projekt - projekt „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, RPWP.08.01.02-30-0270/16, realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne  - projekty konkursowe.) 

2. Beneficjent – Certes Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 552 c, 03-994 Warszawa, NIP 521-344-53-03 

3. Partner – Gmina Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, NIP 787-179-58-45 

4. Biuro Projektu – pomieszczenie mieszczące się w budynku Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, 

5. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”. 

6. Uczeń/uczennica – osoba posiadająca status ucznia jednej z następujących 2 szkół w Gminie Sieraków: 

1) Szkoła Podstawowa w Lutomiu im. Kornela Makuszyńskiego, Lutom 38, 64-410 Sieraków 

2) Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków 

7. Nauczyciel/nauczycielka – nauczyciela/nauczycielka  jednej z 2 szkół w Gminie Sieraków wymienionych w ust. 6. 

8. Uczestnik Projektu (beneficjent ostateczny) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 

(uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, 

bezpośrednio korzystająca z poszczególnych rodzajów wsparcia. 

9. Komisja Rekrutacyjna - zespół składający się z Asystenta Gminy oraz właściwego dla danej szkoły Dyrektora 

Placówki i Pedagoga Szkolnego, weryfikujący dokumenty i zatwierdzający listy uczestników poszczególnych 

rodzajów wsparcia. 

10. Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty przygotowane przez Koordynatora Projektu, w szczególności: 

1) formularz zgłoszeniowy do Projektu;  

2) deklaracja uczestnictwa w Projekcie; 

3) oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 2 Informacje ogólne  

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w projekcie pn. „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, 

RPWP.08.01.02-30-0270/16, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 8 

Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne  - projekty 

konkursowe.) 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Wnioskodawcą jest Certes Sp. z o.o. ul Wał Miedzeszyński 552C, 03-

994 Warszawa, NIP 521-344-53-03. Partnerem Gmina Sieraków ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, NIP 787-179-58-

45  

3. Biuro Projektu mieści się w budynku Gminy Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków,. 

4. Okres realizacji projektu od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r. 

5. Wsparcie w Projekcie jest bezpłatne. 

6. Projekt skierowany jest do 2 szkół prowadzonych przez Gminę Sieraków, o których mowa w § 1 ust. 6. 

7. Wsparcie w Projekcie jest skierowane do minimum 163 uczniów oraz minimum 22 nauczycieli (pod pojęciem 

nauczyciel należy również rozumieć dyrektora i wicedyrektora) z 2 szkół prowadzonych przez Gminę Sieraków, o 

których mowa w § 1 ust. 6. 
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8. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć 

edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe - porozumiewania się w języku angielskim, matematyczne, 

przyrodnicze, specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem 

różnorodnych metod i form prowadzenia zajęć oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania 

metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w 

tym stosowanie metody eksperymentu w okresie 03.2017- 02.2020 

9. W 2 szkołach w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania: 

 

I. Kursy/ szkolenia / studia podyplomowe dla uczniów i nauczycieli: 

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z SP w Lutomiu i SP w Sierakowie z metod 

prowadzenia zajęć z uczniami.  

Szkolenie obejmie następujące etapy: 

1.Kuferki razem 16 h  

a) I kl. – Kuferek Tajemnic - wykorzystanie krytycznego myślenia oraz matematyki w życiu 

codziennym 

b) II kl – Kuferek Matematyczny wykorzystanie krytycznego myślenia oraz matematyki w życiu 

codziennym 

c) III kl – Kuferek Matematyczny 2 –wykorzystanie krytycznego myślenia oraz matematyki w życiu 

codziennym 

2.Mapy Matematyczne – 16 h 

a) Kl. IV-VI – Mapy Matematyczne – m.n. nauczanie poprzez metodę naukową o obserwacje i 

eksperyment 

3. Szkolenie z TOC - 30h 

2) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z SP w Sierakowie z zakresu pracy z uczniem 

zdolnym – SP w Sierakowie „Uczeń zdolny –wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w 

środowisku szkolnym” -  8 h 

3) Studia podyplomowe z zakresu Suriopedagogiki dla nauczyciela z SP w Sierakowie – 380 h teorii i 120 h 

praktyki 

4) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu eksperymentu dla nauczycieli z SP w Lutomiu i SP w 

Sierakowie – 20 h 

5) Zorganizowanie i przeprowadzenie pokazów z przyrody „Mały Inżynier” dla uczniów SP w Lutomiu i SP w 

Sierakowie – 10 pokazów x 45 minut 

 

II. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Lutomiu: 

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – 261 h 

2) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z przyrody w ramach Koła z przyrody – laboratorium przyrodnicze 

dla uczniów kl. IV-VI – 348 h 

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z przyrody dla uczniów zdolnych kl. IV-VI– 87 h 

4) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z wyrównawczych z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – 261 h 

5) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – 261 h 

6) Zorganizowanie i przeprowadzenie koła z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – 87 h 

7) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z logopedii dla uczniów kl. I – 174 h 

8) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów kl. I – 87 h 

 

III. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Sierakowie: 

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – 236 h 

2) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów kl. IV – 12 h 

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IV-VI– 68 h 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z przyrody w ramach Koła młodych przyrodników – laboratorium 

przyrodnicze dla uczniów kl. IV-VI – 108 h 

5) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z logopedii dla uczniów kl. IV-VI – 204 h 

6) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z socjoterapii dla uczniów  – 136 h 

 

Zajęcia dodatkowe w ramach Projektu będą prowadzone systematycznie zgodnie z wcześniej udostępnionym 

uczestnikom harmonogramem zajęć. Zajęcia dla uczniów będą prowadzone na terenie poszczególnych szkół biorących 

udział w Projekcie. Zajęcia dla nauczycieli będą prowadzone na terenie szkół lub województwa wielkopolskiego. 

Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć oraz ilości godzinowej zajęć w ramach danego 

zadania wymienionego w ust. 9.  

 

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie  

1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka, który/a w chwili podpisywania 

deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: 

a. jest uczniem/uczennicą szkoły SP w Lutomiu lub SP w Sierakowie lub jest nauczycielem/ką zatrudnionym/ą w 

szkole SP w Lutomiu lub SP w Sierakowie. 

b. złoży formularz zgłoszeniowy do Projektu; 

c. złoży prawidłowo wypełnione dokumenty tj.: 

• Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 1),  

• Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr  2)  

• Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr  

3).  

W przypadku uczniów Formularz zgłoszeniowy do Projektu, Deklaracja uczestnictwa oraz Oświadczenie 

podpisywane są przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczennicy.  

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Jeden Uczestnik może brać udział w kilku formach wsparcia, wg potrzeb i możliwości. 

 

§ 4 Proces rekrutacji 

1. Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą Asystent Gminy oraz właściwy 

dla danej szkoły Dyrektor i Pedagog Szkolny.  

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego. O dokładnym 

terminie Komisja Rekrutacyjna powiadomi nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców przez wychowawców klas oraz 

przez wywieszenie komunikatów na tablicach informacyjnych obu szkół.  

3. Nauczyciele ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych (formularz 

zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie) bezpośrednio u Dyrektora Szkoły. 

4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają komplet dokumentów rekrutacyjnych (formularz 

zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie) bezpośrednio u swojego Wychowawcy lub w Sekretariacie swojej szkoły.        

5. Zasady rekrutacji na poszczególne zajęcia: 

I. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Lutomiu: 

a) Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani 

będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się uzdolnieniami językowymi, szybko uczący się 

języka, z ocenami 5, 6, z pasją i zainteresowaniami językiem. Uczestnicy konkursów, którzy opanowali 

podstawę programową w 70%. 

b) Zajęcia z przyrody w ramach Koła z przyrody – laboratorium przyrodnicze dla uczniów kl. IV-VI– na zajęcia w 

pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się ocenami 4, 5, z 

zainteresowaniami i pasją przyrodą. 
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c) Zajęcia z przyrody dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede 

wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się ocenami 5, 6, z zainteresowaniami i pasją przyrodą, uczestnicy 

konkursów. 

d) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą 

przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się niskimi ocenami, którzy mają kłopoty z opanowaniem 

wiadomości matematycznych 

e) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej 

kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się ocenami 5, 6, 

zainteresowaniami i pasją matematyką, uczestnicy konkursów  

f) Zorganizowanie i przeprowadzenie koła z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności 

rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się ocenami 4, 5, 6, zainteresowaniami i 

pasją matematyką 

g) Zajęcia z logopedii dla uczniów kl. I – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim 

uczniowie kl. I z wadami wymowy, posiadający opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

h) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów kl. I – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą 

przede wszystkim uczniowie kl. I ze słabą umiejętnością czytania, rozumienia, liczenia, komunikowania się, 

posiadający opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

II. Zajęcia dodatkowe dla uczniów z SP w Sierakowie: 

a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą 

przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się wykazujących się niskimi ocenami, którzy mają kłopoty 

z opanowaniem wiadomości matematycznych  

b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani 

będą przede wszystkim uczniowie klas IV wykazujący się niskimi ocenami, którzy mają kłopoty z 

opanowaniem wiadomości, słownictwa j angielskiego 

c) Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani 

będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się uzdolnieniami językowymi, szybko uczący się 

języka, z ocenami 5,6 z pasją i zainteresowaniami językiem, uczestnicy konkursów  

d) Zajęcia z przyrody w ramach Koła młodych przyrodników – laboratorium przyrodnicze dla uczniów kl. IV-VI – 

na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim uczniowie klas IV-VI wykazujący się 

ocenami 4, 5, zainteresowaniami i pasją przyrodą 

e) Zajęcia z logopedii dla uczniów kl. IV-VI – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede 

wszystkim uczniowie kl. IV-VI z niedosłuchem, wadami wymowy, posiadający opinie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 

i) Zajęcia z socjoterapii dla uczniów – na zajęcia w pierwszej kolejności rekrutowani będą przede wszystkim 

uczniowie posiadający opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i/lub Pedagoga Szkolnego. Uczniowie z 

zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym oraz z trudnościami wynikającymi z zaniedbań 

środowiskowych; uczniowie wykazujący zachowania, które nie są aprobowane w grupie/ klasie;  zagrożony 

uzależnieniami; mający problemy w relacjach rówieśniczych i prawidłowym funkcjonowaniu w grupie. 

Uczniowie z problemami emocjonalnymi. 

6. Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkół i zakończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby uczestników na 

poszczególne zajęcia.  

7. O zakwalifikowaniu się nauczyciela do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o kolejność 

wpływu dokumentów rekrutacyjnych, a także w oparciu o opinię Dyrektora Szkoły.        

8. O zakwalifikowaniu się ucznia do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o kolejność 

wpływu dokumentów rekrutacyjnych, a także w oparciu o opinię wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.        

9. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
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10. Tworzy się listy uczestników projektu w podziale na poszczególne zajęcia, które dostępne będą w sekretariatach 

obu szkół oraz w Biurze Projektu. Zakwalifikowani do projektu uczniowie zostaną o tym fakcie poinformowani 

przez Wychowawców klas.  

11. W przypadku większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rezerwową.  

12. Listę uczestników, w tym listę rezerwową, o ile będzie większe zainteresowanie, zatwierdza Komisja 

Rekrutacyjna. 

13. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Uczestnika z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku zakończenia 

udziału w Projekcie innego Uczestnika lub gdy będzie to wynikało ze zwiększenia łącznej liczby Uczestników 

Projektu w danej szkole. 

14. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie wsparcia 

przewidzianej dla Uczestnika  Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji Projektu. 

15. Zakończenie udziału w Projekcie przez Uczestnika Projektu nastąpi także w sytuacji: 

a. złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie; 

b. rażącego uchylania się od uczestnictwa w zajęciach bez wyraźniej przyczyny lub usprawiedliwienia (Komisja 

Rekrutacyjna ma prawo skreślenia uczestnika z listy). 

16. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, według własnych potrzeb i 

możliwości. 

 

§ 5 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 

• podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego udziału w zaplanowanych w Projekcie 

formach wsparcia; 

• zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 

• otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.  

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

• regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin danego typu zajęć, w cyklu 

roku szkolnego. Nieobecność powyżej 20% godzin wymaga od rodzica/opiekuna uczestnika projektu 

pisemnego uzasadnienia nieobecności; 

• uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, a w szczególności do wypełniania ankiet, testów i udzielania 

informacji dotyczących postępów w kształceniu oraz wypełnienia innych dokumentów projektowych w 

zakresie monitoringu i ewaluacji Projektu; 

• informowania Biura Projektu o ewentualnych zmianach dotyczących danych przekazywanych w dokumentach 

rekrutacyjnych, a zwłaszcza: utraty lub zmiany miejsca zatrudniania (dot. nauczycieli/nauczycielek) oraz 

zmiany danych kontaktowych; 

• przestrzegania punktualności ;  

• poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.  

 

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie do 

Biura Projektu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja możliwa jest tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym 

lub chorobą i wymaga pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez rodzica bądź opiekuna 

prawnego Uczestnika Projektu.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie należy zwrócić wszystkie materiały dydaktyczne.  

4. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników, w przypadku : 

• samodzielnej rezygnacji uczestnika; 

• na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora, z powodu naruszania zasad 

uczestnictwa w zajęciach; 
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• rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie; 

• w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.  

5. Skreślenia Ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując równocześnie pierwszą 

w kolejności osobę z listy rezerwowej, a w razie nie wyrażenia przez nią zgody na udział w projekcie proponuje 

się następną w kolejności, aż do skutku.  

6. W przypadku braku listy rezerwowej Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi dodatkowy nabór. 

 

§ 7 Zasady monitoringu Projektu 

1. Monitoring Projektu i uczestników prowadzony będzie stale przez Koordynatora Projektu. 

2. Monitoring obejmować będzie weryfikację postępu, dotrzymanie harmonogramu, weryfikację grupy docelowej, 

weryfikację zgodności wydatków z budżetem, weryfikację realizowanego wsparcia. 

3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy projektu , a także rodzice bądź opiekunowie 

prawni uczniów zobowiązani są do udzielania informacji w organizowanych badaniach. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Osoba biorąca udział w projekcie akceptuje warunki niniejszego regulaminu poprzez podpisanie dokumentów 

rekrutacyjnych. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć lub nagrań wideo, 

na potrzeby dokumentacji i/lub promocji Projektu. 

3. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych oraz w sekretariatach obu szkół uczestniczących w projekcie, 

a także w Biurze Projektu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 września 2017 r.  

5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w 

porozumieniu z Zespołem Zarządzającym.  

6. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez 

podania przyczyn. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.  

    

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu 

2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  

3. Oświadczenie  

  

 

  - Koordynator projektu- 

Wioletta Tańska 

 

-Zespół Zarządzający- 

Kinga Krug-Mikołajczak 

Dyrektor Paweł Orzeł 

Dyrektor Lucyna Szychowiak 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu obowiązujący od dnia 12.02.2019 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

UCZNIA/UCZENNICY 
Tytuł  projektu: „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 

Oś Priorytetowa: 8. Edukacja  

Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie: 8.1.2 Kształcenie ogólne  - projekty konkursowe 

 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia: 

W przypadku zakwalifikowania się do projektu, dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu 
teleinformatycznego (SL2014). Jest to system wspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy 
Europejskich 2014-2020. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
UWAGA: 
1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt wniosku musi być wypełniony, jeśli nie 

dotyczy, proszę wpisać odpowiednio BRAK lub NIE DOTYCZY 
2. W przypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę obok skreślenia, a następnie zaznaczyć/wpisać prawidłową 

odpowiedź. 

DANE UCZNIA/UCZENNICY OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE 

Dane podstawowe 

Imię  

Nazwisko  

SZKOŁA □ SP w Sierakowie □ SP w Lutomiu 

KLASA  

PŁEĆ   □ kobieta    □ mężczyzna 

PESEL            

Dane kontaktowe 

Ulica  Województwo  

Nr domu/lokalu  Powiat  

Miejscowość1  Gmina  

Kod pocztowy  Obszar  miejski  wiejski 

Adres  
e mail 

 Telefon 
kontaktowy 

 

Dane dodatkowe dotyczące ucznia/uczennicy 

Posiada status osoby z niepełnosprawnościami  
(dane wrażliwe) 
*w przypadku „tak” przedkładam kopię zaświadczenia o 
niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

 tak   nie 

 odmowa podania informacji 

                                                 
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Moje dziecko (wychowanek) jest: 

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe) 

 tak   nie 

 odmowa podania informacji 

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem dostępu 
do mieszkań 

 tak   nie 

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(dane wrażliwe) 

 tak  
jakiej?................... 

 nie 

 odmowa podania informacji 

Pozostałe informacje 

Czy uczeń/uczennica posiada orzeczenie lub opinię 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zaznaczyć 
właściwe) 

 tak   nie 

Czy uczeń/uczennica ma wadę wymowy?  tak   nie 

Zainteresowania ucznia 

Matematyka   

Przyroda   

Języki obce   

 

Uprzedzony/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie 

Sieraków”, zwanym dalej Regulaminem i w pełni akceptuję jego zapisy. 

2. Zobowiązuję się dopilnować, aby moje dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia realizowane w ramach 

Projektu.       

3. Moje dziecko jest przedstawicielem grupy docelowej wymienionej w ww. Regulaminie. 

4. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji Projektu 

i po jego zakończeniu. 

6. W przypadku niezakwalifikowania się mojego dziecka do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń 

ani roszczeń. 

7. W przypadku zakwalifikowania się mojego dziecka do Projektu zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o 

wszelkich zmianach dotyczących podanych danych, o ile one wystąpią w trakcie trwania Projektu. 

8. Podane dane są zgodne z prawdą. 

9. Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

                                                                                             ……………………….…………                                                                
             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)        

Adnotacje urzędowe :  

Data przyjęcia formularza……………………………………….. 

Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz……………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu obowiązujący od dnia 11.02.2019 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 
 

Tytuł  projektu: „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 

Oś Priorytetowa: 8. Edukacja  

Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie: 8.1.2 Kształcenie ogólne  - projekty konkursowe 

 
Wypełnia nauczyciel/nauczycielka zgłaszający/a chęć udziału w projekcie: 
W przypadku zakwalifikowania się do projektu, dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji głównej 
centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). Jest to system wspierający realizację programów operacyjnych 
realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
UWAGA: 
3. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt wniosku musi być wypełniony, 

jeśli nie dotyczy, proszę wpisać odpowiednio BRAK lub NIE DOTYCZY 
4. W przypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę obok skreślenia, a następnie zaznaczyć/wpisać 

prawidłową odpowiedź. 

DANE NAUCZYCIELKI/NAUCZYCIELA OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE 

Dane podstawowe 

Imię  

Nazwisko  

SZKOŁA □ SP w Sierakowie □ SP w Lutomiu 

PŁEĆ   □ kobieta    □ mężczyzna 

PESEL            

WYKSZTAŁCENIE 

□ gimnazjalne  
□ niższe niż podstawowe 
□ podstawowe  
□ policealne 
□ ponadgimnazjalne 
□ wyższe 

WYKONYWANY 
ZAWÓD  

□ instruktor praktycznej nauki zawodu 
□ nauczyciel kształcenia ogólnego 
□ nauczyciel wychowania przedszkolnego 
□ nauczyciel kształcenia zawodowego 
□ pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  
□ kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  
□ pracownik instytucji rynku pracy 
□ pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  
□ pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 
□ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  
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□ pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 
□ rolnik 
□ inny 

MIEJSCE 
ZATRUDNIENIA 

 

STATUS OSOBY NA 
RYNKU PRACY  
W CHWILI 
PRZYSTĄPIENIA  
DO PROJEKTU  

□ osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
□ osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy  
□ osoba bierna zawodowo  
□ osoba pracująca 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ   
PRZYPADKU 
WYBRANIA 
WARTOŚCI „OSOBA 
PRACUJĄCA”  

□ osoba pracująca w administracji rządowej 
□ osoba pracująca w administracji samorządowej 
□ osoba pracująca w MMŚP  
□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej 
□ osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 
□ inne 

Dane kontaktowe 

Ulica  Województwo  

Nr domu/lokalu  Powiat  

Miejscowość2  Gmina  

Kod pocztowy  Obszar  miej
ski 

 wiejski 

Adres  
e mail 

 Telefon 
kontaktowy 

 
 

STATUS NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI W CHWILI ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROJEKTU 

Posiada status osoby z niepełnosprawnościami  
(dane wrażliwe) 
*w przypadku „tak” przedkładam kopię zaświadczenia o 
niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
 

 tak   nie 

 odmowa podania 
informacji 

 

Jestem: 

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe) 

 tak   nie 

 odmowa podania 
informacji 

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem dostępu do 
mieszkań 

 tak   nie 

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (dane wrażliwe)  tak  
jakiej?............. 

 nie 

 odmowa podania 
informacji 

 

Uprzedzony/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 

oświadczam, że: 

                                                 
2 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji 

w Gminie Sieraków”, zwanym dalej Regulaminem i w pełni akceptuję jego zapisy. 

2. Jestem przedstawicielem grupy docelowej wymienionej w ww. Regulaminie. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie 

realizacji Projektu i po jego zakończeniu. 

5. W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych 

zastrzeżeń ani roszczeń. 

6. W przypadku zakwalifikowania się do Projektu zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o 

wszelkich zmianach dotyczących podanych danych, o ile one wystąpią w trakcie trwania Projektu. 

7. Podane dane są zgodne z prawdą. 

8. Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

                                                                                               ……………………………….……….…………                                                                
 (czytelny podpis nauczyciela)        

                                                                                                                                                         

Adnotacje urzędowe :  

Data przyjęcia formularza……………………………………….. 

Czytelny podpis osoby przyjmującej formularz……………………………………… 
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 2  do Regulaminu Projektu obowiązujący od dnia 11.02.2019 r.  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
UCZNIA/UCZENNICY 

Szkoły Podstawowej w Lutomiu 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 

 
 

Ja, niżej podpisany/a, .………………….………………………………………………………….….………….…..……….…….……  

deklaruję udział mojego dziecka .………………………………….…………….….……….….………….….….……  

ucznia Szkoły Podstawowej w Lutomiu, klasa………………………….. 

w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, realizowanym przez Certes Sp. z o.o. w 

Partnerstwie z Gminą Sieraków, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie 

ogólne. 

 

Nazwa zajęć Wybieram 

Mały Inżynier – pokazy z przyrody □ 
Język angielski dla uczniów zdolnych □ 

Koło z przyrody □ 

Zajęcia z przyrody dla uczniów zdolnych  □ 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki □ 

Zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych  □ 

Koło z matematyki □ 

Logopedia □ 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne □ 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
OŚWIADCZENIA 

DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” i akceptuję jego treść. 

2. Moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w ww. 

Regulaminie. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

4. Jestem świadomy/a, że złożenie przeze mnie dokumentów dotyczących mojego dziecka nie jest równoznaczne 

z jego zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie. 

5. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach 

indywidualnych i grupowych oraz w dodatkowych działaniach np. wyjazdach edukacyjnych, w zajęciach poza 

szkołą, o ile będą przewidziane dla tego rodzaju zajęć. 

6. Jestem świadoma/y, że uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązana/y jest do  

• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zadeklarowanej powyżej formie zajęć ; 

• opuszczenie zajęć (max.20%) usprawiedliwia: pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę 

nieobecności bądź zwolnienie lekarskie; 

• wypełniania ankiet, testów związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego rezultatów; 

• uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez 

nauczyciela na każdych zajęciach; 

• zaświadczenie o uczestniczeniu w danej formie zajęć otrzyma uczestnik projektu, który uczestniczył w min.80 % 

przewidzianych programem zajęć; 

• rezygnacja z udziału w projekcie będzie skutkowała koniecznością zwrotu otrzymanych materiałów i pomocy 

dydaktycznych w stanie umożliwiającym ich dalsze wykorzystywanie. 

7. Oświadczam, że w momencie przystąpienia do projektu zgłaszane dziecko jest osobą nieaktywną zawodowo, 

uczącą się w szkole podstawowej na terenie gminy Sieraków, a tym samym spełnia kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w projekcie.  

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji 

Projektu i po jego zakończeniu. 

9. Deklarując udział mojego dziecka w projekcie podejmuję decyzję dobrowolnie i w pełni świadomie.  

 

 

 

 
 …..………………………………………                   ……………………………………………  
 Miejscowość i data                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
                                  Uczestnika Projektu   
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Załącznik nr 2  do Regulaminu Projektu obowiązujący od dnia 11.02.2019 r.  

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
UCZNIA/UCZENNICY  

Szkoły Podstawowej w Sierakowie 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 

 
 

Ja, niżej podpisany/a, .………………….………………………………………………………….….………….…..……….…….……  

deklaruję udział mojego dziecka .………………………………….…………….….……….….………….….….……  

ucznia Szkoły Podstawowej w Sierakowie, klasa………………………….. 

w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, realizowanym przez Certes Sp. z o.o. w 

Partnerstwie z Gminą Sieraków, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie 

ogólne. 

 

Nazwa zajęć Wybieram 

Mały Inżynier – pokazy z przyrody □ 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki  □ 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego □ 
Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych □ 

Koło młodych przyrodników □ 
Logopedia □ 

Zajęcia z socjoterapii □ 
 
 
 
 
 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
OŚWIADCZENIA 

DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” i akceptuję jego treść. 

2. Moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w ww. 

Regulaminie. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

4. Jestem świadomy/a, że złożenie przeze mnie dokumentów dotyczących mojego dziecka nie jest 

równoznaczne z jego zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie. 

5. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach 

indywidualnych i grupowych oraz w dodatkowych działaniach np. wyjazdach edukacyjnych, w zajęciach poza 

szkołą, o ile będą przewidziane dla tego rodzaju zajęć. 

6. Jestem świadoma/y, że uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązana/y jest do  

• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zadeklarowanej powyżej formie zajęć ; 

• opuszczenie zajęć (max.20%) usprawiedliwia: pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające 

przyczynę nieobecności bądź zwolnienie lekarskie; 

• wypełniania ankiet, testów związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego rezultatów; 

• uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą 

przez nauczyciela na każdych zajęciach; 

• zaświadczenie o uczestniczeniu w danej formie zajęć otrzyma uczestnik projektu, który uczestniczył 

w min.80 % przewidzianych programem zajęć; 

• rezygnacja z udziału w projekcie będzie skutkowała koniecznością zwrotu otrzymanych materiałów i 

pomocy dydaktycznych w stanie umożliwiającym ich dalsze wykorzystywanie. 

7. Oświadczam, że w momencie przystąpienia do projektu zgłaszane dziecko jest osobą nieaktywną zawodowo, 

uczącą się w szkole podstawowej na terenie gminy Sieraków, a tym samym spełnia kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w projekcie.  

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji 

Projektu i po jego zakończeniu. 

9. Deklarując udział mojego dziecka w projekcie podejmuję decyzję dobrowolnie i w pełni świadomie.  

 

 

 

 
 …..………………………………………                   ……………………………………………  
 Miejscowość i data                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
                                  Uczestnika Projektu   

 

 

 

 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 2  do Regulaminu Projektu obowiązujący od dnia 11.02.2019 r.  

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 

„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” 
 

 

Ja, niżej podpisany/a, .………………….………………………………………………………….….………….…..……….…….……  

deklaruję udział w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, realizowanym przez Certes Sp. z 

o.o. w Partnerstwie z Gminą Sieraków, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. 

Kształcenie ogólne. 

 

 Nazwa zajęć Wybieram 

1. 1

. 

Szkolenia dla nauczycieli z SP w Lutomiu i SP w Sierakowie z metod prowadzenia zajęć z 

uczniami.  

Etap 1. Kuferki: 

• I kl. – Kuferek Tajemnic - wykorzystanie krytycznego myślenia oraz 

matematyki w życiu codziennym 

• II kl – Kuferek Matematyczny wykorzystanie krytycznego myślenia 

oraz matematyki w życiu codziennym 

• III kl – Kuferek Matematyczny 2 –wykorzystanie krytycznego 

myślenia oraz matematyki w życiu codziennym 

□ 

Etap 2. Mapy Matematyczne  

• Kl. IV-VI – Mapy Matematyczne – m.n. nauczanie poprzez metodę 

naukową o obserwacje i eksperyment 

□ 

Etap 3. Szkolenie z TOC  □ 

2.  Szkolenia dla nauczycieli z SP w Sierakowie z zakresu pracy z uczniem 

zdolnym „Uczeń zdolny –wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie 

uzdolnionego w środowisku szkolnym” 

□ 

3.  Studia podyplomowe z zakresu Suriopedagogiki dla nauczyciela z SP 

w Sierakowie  □ 

4.  Szkolenie z zakresu eksperymentu dla nauczycieli z SP w Lutomiu i SP 

w Sierakowie □ 

 
 
 
 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

OŚWIADCZENIA 
DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” i akceptuję jego treść 

oraz spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w ww. 

Regulaminie. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.  

3. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się 

do udziału w Projekcie. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych, które odbędą się                  w 

trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu. 

5. Zobowiązuję się do systematycznego udziału we wskazanych szkoleniach/kursach. 

 

 

 

 …..………………………………………                   ……………………………………………  
 Miejscowość i data                                        Czytelny Uczestnika Projektu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 3  do Regulaminu Projektu obowiązujący od dnia 11.02.2019 r. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków” oświadczam, że przyjmuję 

do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-

2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych osobowych 

• w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-

mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

• w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-

926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 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 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:  

a) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z 

późn. zm.); 

b) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) 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.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

a) 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 



 

 

 
„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”  
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z 

późn. zm.); 

b) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) 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.); 

d) 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). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.08.01.02-30-0270/16 pn. 

„Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-

promocyjnych oraz w celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania 

• Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, 

• Beneficjentowi realizującemu Projekt - Certes Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa  

• oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu:  

− Gmina Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków  

− Szkoła Podstawowa w Lutomiu im. Kornela Makuszyńskiego, Lutom 38, 64-410 Sieraków 

− Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego, ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w 

ramach WRPO 2014+.  

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 

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

nabycia kompetencji.  

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

  
 

Miejscowość i data                                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Projektu 


