Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu
pn. „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16
Beneficjent/Lider projektu: Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105
Partner projektu: Gmina Wieliczka
32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1










Realizatorzy projektu:
Szkoła Podstawowa w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków
Szkoła Podstawowa w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
§1
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.

4.

5.

Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich działań zaplanowanych w projekcie
„Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16 realizowanym na
terenie Gminy Wieliczka przez
Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105 (Lider projektu) oraz Gminę Wieliczka
32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 (Partner projektu).
Projekt „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” realizowany jest od 1.08.2016 roku do
30.06.2019 roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój
kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne.
Biuro projektu znajdują się w siedzibie Powiatowego Parku Rozwoju sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105 i jest czynne w godzinach jego urzędowania.
Biuro będzie dostępne przez cały okres realizacji projektu.
Użyte w Regulaminie skróty i definicje oznaczają:
1) Projekt - projekcie „Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-120430/16
2) Lider - Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105
3)
Partner - Gmina Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1
4) Uczestnik/Uczestniczka projektu „UP” – uczeń lub uczennica, spełniająca kryterium
grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono
wsparcia w ramach projektu

6. Celem głównym projektu jest Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy w grupie 204 uczniów i 180 uczennic (ogółem: 384) 10 szkół podst. i gimnazjów z
terenu Gminy Wieliczka za pośrednictwem poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnychpozaszkolnych prowadzonych metodami eksperymentu (przedmioty przyrodnicze,
matematyka) wykraczających poza podstawę programową i zajęć z zakresu
programowania, oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach dzięki wparciu 20
nauczycieli/lek w formie sieci współpracy i samokształcenia okresie 23 miesięcy
realizacji projektu.
7. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
§2
Zakres wsparcia
1. Projekt zakłada możliwość udziału w następujących formach wsparcia:
1) zajęcia rozwijające z przyrody adresowane do uczniów szkół podstawowych,
2) zajęcia rozwijające z matematyki adresowane do uczniów szkół podstawowych,
3) zajęcia rozwijające z przyrody adresowane do uczniów gimnazjów,
4) zajęcia rozwijające z matematyki adresowane do uczniów gimnazjów,
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i nauczycielek,
6) zajęcia z zakresu programowania adresowane do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów.
2. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczniowie i uczennice szkół opisanych we
wniosku o dofinansowanie projektu, to jest:
1) Szkoła Podstawowa w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków
2) Szkoła Podstawowa w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka
3) Szkoła Podstawowa w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
4) Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
5) Szkoła Podstawowa w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka
6) Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
7) Szkoła Podstawowa w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
8) Szkoła Podstawowa w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka
9) Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
‾ .
§3
Zasady rekrutacji uczniów
1. Przebieg rekrutacji uczniów do projektu wymaga kolejno:
1) -akceptacji form wsparcia i kryteriów szczegółowych przez Dyrektorów
poszczególnych szkół;
2) - ogłoszenia rekrutacji (informacja od wychowawcy klasy , od nauczyciela
przedmiotu, z ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na Facebook'u)
3) – oznaczenia terminu na składanie dokumentów min. 14 dni,
4) – powołania do oceny rekrutacji komisji w każdej szkole,
5) dokonania oceny - przyznania punktów poszczególnym zgłoszonym uczniom,

6) - publikacji listy przyjętych i listy rezerwowej (z zastrzeżeniem przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych),
7) potwierdzenia udziału zrekrutowanego ucznia/uczennicy lub jego zastąpienia przez
ucznia/uczennicę z listy rezerwowej.
2. Regulamin oraz formularze dostępne na stronach internetowych oraz z biurze projektu i
będę wywieszone na tablicach informacyjnych.
3. Kryteria wyboru będą opiniowane przez grupę konsultacyjną i zatwierdzane przez organ
prowadzący - Partnera. Przebieg rekrutacji będzie nadzorował w każdej szkle Dyrektor
szkoły oraz we wszystkich szkołach Koordynator projektu.
4. Rekrutacja będzie prowadzona rozdzielnie na wszystkie formy wsparcia na 2 semestry
łącznie;
5. Zostaną zastosowane następujące usprawnienia dla uczniów i uczennic
niepełnosprawnych:
1) u/u z niepełnosprawnościami będą mogli zgłosić chęć uczestnictwa poprzez
wypełnienie formularza w dogodnym dla nich miejscu oraz przekazanie
2) przez inną osobę do szkoły, biura projektu. Będzie możliwe przekazane drogą
pocztową; po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość
3) zapewnienia tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla
rodzica/opiekuna.
6. Rekrutacje w poszczególnych szkołach określonych w par. 2 pkt. 2 prowadzi Komisja
Rekrutacyjna wskazana Zarządzeniem Dyrektora.
7. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół
8. Uczniowie/uczennice, którzy/e nie zostali zakwalifikowani do udziału z powodu braku
miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
9. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostać wybrane do udziału w zajęciach
w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub przypadku losowego.
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach uczestniczą w nich nieodpłatnie.
§4
Zasady rekrutacji uczniów - KRYTERIA OBLIGATORYJNE
1. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie i uczennice szkół wymienionych w
par. 2 pkt. 2 - zainteresowani udziałem w konkretnej formie wsparcia, którzy wezmą udział w
rekrutacji, składając wymagany i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz
rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 w oznaczonym miejscu i czasie w szkole wskazanej w
par. 2 pkt. 2.
2. Uczeń/uczennica może wziąć udział wyłącznie w rekrutacji w szkole, do której uczęszcza
w obecnie trwającym roku szkolnym.
§5
Zasady rekrutacji uczniów – KRYTERIA WYBORU
1. Zastosowanie mają następujące kryteria według przyjętej kolejności:
Kryterium rekrutacyjne

Punktacja

Dokumentacja na
podstawie

1. Najwyższa średnia ocen
na koniec semestru/roku
poprzedzającego
rekrutację
(WAGA: 0 – 10 pkt)

w klasach I - III SP zastępczo
opinia opisowa nauczyciela waga 0-10 pkt

Dokumentacja na
podstawie oświadczenia w
formularzu i danych szkoły.

w klasach IV – VI SP: dla zajęć
matematyki ocena z matematyki
z poprzedniego roku szkolnego

Punktacja:
stopień celujący (lub
średnia 6,0) – 10 pkt
stopień bardzo dobry (lub
średnia 5,00-5,99) – 8 pkt
stopień dobry (lub
średnia 4,00 – 4,99) – 6 pkt
stopień dostateczny (lub
średnia 3,00 – 3,99) – 4 pkt
stopień dopuszczający
(lub średnia (2,00 – 2,99) –
2 pkt
stopień niedostateczny –
0 pkt.

w klasach IV – VI SP: dla zajęć
z przyrody ocena z przyrody z
poprzedniego roku szkolnego
dla zajęć w klasach II i III
gimnazjum oraz VII i VIII
szkoły podstawowej z
matematyki: ocena z matematyki
z poprzedniego roku szkolnego
dla zajęć w klasach II i III
gimnazjum oraz VII i VIII
szkoły podstawowej z przyrody
średnia ocen z przedmiotów:
biologia, fizyka, chemia.
5 pkt
2. orzeczenie o
niepełnosprawności u/u
(WAGA: 0 – 5 pkt)
3 pkt.
3. sytuacja rodzinna u/u:
rodzina wielodzietna rodzina wychowująca troje i
więcej dzieci - na podst. art.
20b pkt 1 UoSO
(WAGA: 0-3 pkt)
1. Jeden z rodziców/opiekunów
4. sytuacja rodzinna
pozostaje w ewidencji
ucznia/uczennicy
(WAGA: 0-3 pkt)
bezrobotnych PUP (2 pkt),

Dokumentacja na
podstawie oświadczenia w
formularzu
Dokumentacja na
podstawie oświadczenia w
formularzu

Dokumentacja na
podstawie oświadczenia w
formularzu

2. Dwoje rodziców/opiekunów
pozostaje w ewidencji
bezrobotnych PUP (3 pkt),

5. sytuacja rodzinna

3. rodzic/opiekun, który
samotnie wychowuje
wnioskodawcę pozostaje w
ewidencji bezrobotnych PUP (3
pkt)
jeden z rodziców/opiekunów

Dokumentacja na

ucznia/uczennicy
(WAGA: 0-1 pkt)
6. wysoka frekwencja
ucznia/uczennicy
(WAGA: 0-1 pkt)
7. udział w konkursach,
olimpiadach
przedmiotowych
(WAGA: 0 – 10 pkt).

8. rekrutacja uczennic na
zajęcia programowania
( WAGA 0 – 5 pkt)

posiada orzeczenie o
niepełnosprawności (1 pkt)
w roku szkolnym
poprzedzającym złożenie
ankiety rekrutacyjnej do udziału
w proj. (1 pkt) - pow. 85%
udział w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych na
poziomie co najmniej gminnym
(3 pkt) w ostatnich 3 latach lub
udział w ostatnich 3 latach w
konkursie/olimpiadzie/turnieju
w oparciu o przepisy wydane
przez ministra właściwego ds.
edukacji (10 pkt)
Zgłoszenie uczennicy do zajęć
programowa (dotyczy tylko
rekrutacji na zajęcia
programowania)

podstawie oświadczenia w
formularzu
Dokumentacja na
podstawie danych szkoły

Dokumentacja na
podstawie oświadczenia w
formularzu i danych szkoły.

Dokumentacja na
podstawie oświadczenia w
formularzu

2. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych z w/w kryteriów
o zakwalifikowaniu będzie decydowała ocena z zachowania lub/i opinia nauczyciela
zawodu/wychowawcy.
3. W przypadku gdy liczba chętnych nie wyczerpuje liczby miejsc przewidzianych na dany
obszar tematyczny dopuszcza się możliwość ogłoszenia ponownej rekrutacji wyłącznie na
brakujące miejsca
4. Uczeń/uczennica może uczestniczyć w zajęciach tylko jeden raz (to znaczy przez dwa
semestry).
5. Uczeń/uczennica może uczestniczyć wyłącznie w dwóch typach zajęć w jednym semestrze.
§6
Zasady rekrutacji nauczycieli
1. Rekrutacja będzie prowadzona według kryteriów wskazanych we wniosku o dotację
zaprezentowanych w tabeli poniżej:
Kryterium
rekrutacyjne
staż pracy
(od 0 do 5pkt)

opis motywacji do
udziału w projekcie w
kontekście rozwoju

Punktacja
do 3 lat – 5 pkt,
4-5 lat – 4 pkt,
5-10 lat – 3 pkt,
11-15 lat – 2 pkt,
15-20 lat – 1 pkt,
21 i więcej lat – 0 pkt.
- przedstawił uzasadnienie
udziału w sieciach współpracy w
kontekście rozwoju zawodowego

Dokumentacja na
podstawie
Dokumentacja
oświadczeniem w formularzu
Ewentualna weryfikacja w
dokumentacji kadrowej
szkoły
Dokumentowane opisem w
formularzu rekrutacyjnym –
oceniane przez komisję

zawodowego
(od 0 do 5pkt)

opinia Dyrektora Szkoły
(od 0 do 5pkt)

kryteria społecznosocjalne
(od 0 do 10 pkt)

i awansu zawodowego – 5 pkt,
- przedstawił uzasadnienie
wyłącznie w kontekście rozwoju
zawodowego (posiada najwyższy
stopień awansu zawodowego) – 2
pkt,
- przedstawił uzasadnienie
wyłącznie w zakresie awansu
zawodowego – 3 pkt.

rekrut.

Dyrektor jednoznacznie wskazuje Dokumentowane opinią
konieczność udziału nauczyciela Dyrektora na formularzu
we wsparciu – 5 pkt,
rekrutacyjnym
Dyrektor wskazuje możliwość
udziału nauczyciela we wsparciu
– 3 pkt,
brak opinii Dyrektora lub
Dyrektor nie wskazuje potrzeby
udziału nauczyciela we wsparciu
– 0 pkt.
- opieka nad dzieckiem do lat 7
lub (i) osobą zależną, 5 pkt
- powrót po długotrwałym
urlopie (pracuje nie dłużej niż 12
miesięcy po zakończeniu
długotrwałego urlopu): 1 pkt,
trudna sytuacja materialna: 4 pkt
(spełnienie co najmniej jednej
przesłanki: samotnie wychowuje
dziecko, zamieszkuje we
wspólnym gospodarstwie z
osobą bezrobotną, korzysta ze
wsparcia OPS/PCPR)

dokumentowane
oświadczeniem –
weryfikowane w dok.
płacowej, kadrowej lub w
inny sposób (w zależności od
wykazanej sytuacji).

§7
Warunki uczestnictwa w zajęciach
1.
2.
3.

Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany do przystąpienia do testu rozpoczynającego
oraz testu podsumowującego zajęcia w celu monitorowania efektów uczenia.
Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest do sumiennego i aktywnego udziału
w zajęciach zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach jest
obecność na minimum 70% zajęć, a także przystępnie do testu rozpoczynającego
oraz podsumowującego zajęcia on-line, monitorującego efekty uczenia.

Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności powyżej 30 % godzin może być choroba lub
wypadek losowy.
Uczeń/uczennica, który opuści 30% zajęć może zostać usunięty z zajęć w ramach
projektu.
Zajęcia będą realizowane zarówno w budynkach szkół określonych w par. 2 pkt. 2, jak i
obiektach Kampusu Wielickiego (32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105).
Organizator nie zapewnia dojazdu i odwozu zarówno na zajęcia realizowane w
budynkach szkół określonych w par. 2 pkt. 2, jak i obiektach Kampusu Wielickiego
(32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105).
Zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach wolnych od
zajęć dydaktycznych oraz w soboty.

4.
5.
6.
7.

8.

§8
Prawa i obowiązki uczniów w projekcie
W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia w projekcie każda z osób podpisuje:
1) Deklarację/oświadczenie uczestnictwa w projekcie,
2) Oświadczenie uczestnika projektu,
3) Zakres danych osobowych,
4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
Podpisanie wskazanych w pkt 1 dokumentów oznacza akceptację regulaminu.
Rodzice oraz opiekunowie prawni mają prawo do wizytowania zajęć realizowanych w
ramach projektu (obserwacja) po wcześniejszym uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia
i w miarę wolnych miejsc w sali.
Zajęcia mogą być wizytowane przez osoby biorące udział w projekcie (nauczycieli),
kontrole zewnętrzne (kontrola w miejscu realizacji projektu) oraz przedstawicieli Lidera
i Partnera.
Zajęcia mogą być rejestrowane przy użyciu środków zapisu obrazu i dźwięku, a także
fotografowane.
Uczniowie i uczennice otrzymują wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne i surowce
na zajęcia.
Uczniowie i uczennice mają prawo do zabrania z zajęć wytworzonych prac z surowców
podlegających zużyciu – po uzyskaniu zgody nauczyciela.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
i wprowadzania dodatkowych postanowień.
3. Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie podmiotu będącego
organizatorem rekrutacji (Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - 32-020 Wieliczka ul.
Powstania Warszawskiego 1/Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul.
Piłsudskiego 105.)

Formularz zgłoszeniowy do projektu
„Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka” RPMP.10.01.03-12-0430/16
Należy wypełnić wyłącznie szare pola!
I. DANE PODSTAWOWE:
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy

Klasa (w roku szkolnym
2017/2018)
Chciałbym, aby uczeń/uczennica uczestniczył/a w roku szkolnym 2017/2018 w zajęciach
(proszę podkreślić jedną możliwość).

Rozwijających z przyrody

Rozwijających z matematyki

II. SZKOŁA:
Oświadczam, iż uczeń/uczennica uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 do następującej
placówki biorącej udział w projekcie:
Szkoła Podstawowa w Golkowicach - Golkowice 454, 30-698 Kraków
Szkoła Podstawowa w Sierczy - Siercza 428, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Grabiu - Grabie 2, 32-002 Węgrzce Wielkie
Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach - Śledziejowice 203, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Janowicach - Janowice 1, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce - ul. Sienkiewicza 14, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Sygneczowie - Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Grajowie - Grajów 177, 32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich - Koźmice Wielkie 1, 32-020 Wieliczka
III.KRYTERIA REKRUTACYJNE
. Udostępnienie poszczególnych informacji jest DOBROWOLNE!
KRYTERIA PUNKTOWE:
Proszę postawić znak X przy jednej odpowiedzi w
każdym wierszu!

Uczeń/uczennica posiada orzeczenie o
niepełnosprawności
Uczeń/uczennica pochodzi z rodziny wielodzietnej rodzina wychowująca troje i więcej dzieci
(na podst. art. 20b pkt 1 UoSO)
Jeden z rodziców/opiekunów ucznia/uczennicy
pozostaje w ewidencji bezrobotnych PUP
Dwoje rodziców/opiekunów ucznia/uczennicy
pozostaje w ewidencji bezrobotnych PUP lub
rodzic/opiekun, który samotnie wychowuje

TAK

NIE / NIE WIEM/
ODMAWIAM
UDOSTĘPNIENIA
DANYCH

wnioskodawcę pozostaje w ewidencji bezrobotnych
PUP
Jeden z rodziców/opiekunów ucznia/uczennicy posiada
orzeczenie o niepełnosprawności
Udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na
poziomie co najmniej gminnym w ostatnich 3 latach
……………………………………………………….
Proszę podać nazwę konkursu i rok uczestnictwa

Udział w ostatnich 3 latach w
konkursie/olimpiadzie/turnieju w oparciu o przepisy
wydane przez ministra właściwego ds. edukacji
……………………………………………………….
Proszę podać nazwę konkursu i rok uczestnictwa

Frekwencja pow. 85% w poprzednim roku szkolnym
(wypełnia szkoła)
IV ŚREDNIA OCEN:
KLASA
w klasach I - III SP
w klasach IV – VI SP

w klasach II i III
gimnazjum oraz VII i
VIII szkoły podstawowej

Dotyczy zajęć rozwijających z Dotyczy zajęć rozwijających z
przyrody
matematyki
zastępczo opinia opisowa nauczyciela (wypełnia szkoła)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
ocena z matematyki z
przyrody ocena z przyrody z
poprzedniego roku szkolnego
poprzedniego roku szkolnego
……………………………..
………………………………..
ocena z matematyki z
poprzedniego roku szkolnego
……………………………….

średnia ocen z przedmiotów:
biologia, fizyka, chemia.
………………………………..

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: administratora danych – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu; danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach stanowiących zgłoszenie do udziału w
projekcie „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka” dla celów związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 (RPO WM).
2. Zostałem/zostałam poinformowania, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania
korekty takich danych.
3. Udostępnienie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego do celów rekrutacji do projektu ma charakter
dobrowolny. Oznacza to, że rodzic/opiekun nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z
zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z udziału w rekrutacji do projektu nie będzie możliwe.

…………………………
(miejscowość, data)

………..…………………...
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

