
 

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 

   
 RPPD.03.01.01-20-0366/19 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego                           

na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                                                           

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1. 

Informacje ogólne o projekcie 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie „Kompetentny 

od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje 

kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” nr RPPD.03.01.01-20-0366/19. 

2. Projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej 

rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” 

realizowany jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże jako Lidera oraz Realizatorów: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie – 

Przedszkole Samorządowe w Nowym Aleksandrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, 

Szkołę Podstawową w Obrubnikach, Szkołę Podstawową w Pogorzałkach w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej III 

Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  

3. Okres realizacji projektu: 01.08.2020-31.07.2022 r. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

5. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwój, równości szans i 

niedyskryminacji, równouprawnienia płci, przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu 

przestrzennego.  

 

§2. 

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Projekt – oznacza projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty 

przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo 

Duże” nr RPPD.03.01.01-20-0366/19 

2. Beneficjent – Gmina Dobrzyniewo Duże 

3. Realizator – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym (ZSP DD), Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie – Przedszkole Samorządowe w Nowym Aleksandrowie 



 

 

(ZSP NA), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach (ZSP F), Szkoła Podstawowa w Obrubnikach 

(SP O), Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach (SP P). 

4. OWP – Ośrodek Wychowania Przedszkolnego  

5. Biuro projektu – siedziba Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże; 

tel. 85 7428155, mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl, oferujące możliwość udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom Projektu możliwość osobistego 

kontaktu z jego kadrą. 

6. Uczestnik/uczestniczka – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka OWP z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, OWP z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym 

Aleksandrowie – Przedszkole Samorządowe w Nowym Aleksandrowie, OWP z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Fastach, OWP w Szkole Podstawowej w Obrubnikach, OWP w Szkole 

Podstawowej w Pogorzałkach zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie.  

 

§3. 

Informacje o projekcie 

1. Celem projektu jest podniesienie do 31.07.2022r. jakości oferty edukacyjnej, poprzez ofertę zajęć 

dodatkowych w tym kształtujących postawy i umiejętności, rozwijające kompetencje kluczowe 

skierowaną do 220 dzieci w tym 120 chłopców i 100 dziewczynek, w tym 3 dziewczynek i 4 

chłopców z niepełnosprawnościami i/lub objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

dostosowanie miejsca zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uzupełnienie 

kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej 24K w gminie Dobrzyniewo Duże. 

2. Wsparcie kierowane jest do 220 dzieci w tym 120 chłopców i 100 dziewczynek, w tym 3 

dziewczynek i 4 chłopców z niepełnosprawnościami i/lub objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju oraz do 24 nauczycielek zatrudnionych w OWP w gminie Dobrzyniewo Duże.  

3. Projektem objęte zostaną dzieci uczęszczające do 14 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych 

w Gminie. Zaplanowano osiągniecie wskaźnika 220 dzieci, 100K/120M. W przypadku większej 

liczby chętnych dzieci, wnioskodawca deklaruje, iż zwiększy grupę docelową o ile nie wpłynie to 

niekorzystnie na jakość prowadzonych zajęć oraz nie naruszy przepisów prawnych np. o liczebności 

grup na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia kierowane do uczniów: 

Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów 

a) Terapia pedagogiczna dla 32 uczennic/ów, 20 godz. x 1 gr. w roku szkolnym 2020/21 dla 2 

dziewczynek i 1 chłopca z OWP w Dobrzyniewie Dużym; 3 dziewczynek, 4 chłopców z OWP 

w Pogorzałkach, 6 dziewczynek i 6 chłopców z OWP w Nowym Aleksandrowie. 

b) Terapia komunikacji dla 8 uczennic/ów 20 godz. x 2 gr. w roku szkolnym 2020/21 dla 4 

dziewczynek i 4 chłopców z OWP w Dobrzyniewie Dużym; 

c) Terapia ręki dla 8 uczennic/ów 20 godz. x 2 gr. w roku szkolnym 2020/21 dla 4 dziewczynek i 

4 chłopców z OWP w Dobrzyniewie Dużym 

Zajęcia dodatkowe w zakresie rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw, 

umiejętności: 



 

 

a) Szkolenie Pierwsza pomoc dla 220 uczennic/ów, 14 grup uczniów: 5 gr. w OWP w 

Dobrzyniewie Dużym, 3 gr. w OWP w Nowym Aleksandrowie, 3 gr. w OWP w Fastach, 2 gr. 

w OWP w Obrubnikach, 1 gr. w OWP w Pogorzałkach. 

b) Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne (zajęcia plastyczne i plastyczno-florystyczne) – po 

20 godz. w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22; dla 30 dziewcząt i 30 chłopców 

- 2 gr. w OWP w Dobrzyniewie Dużym, 16 dziewcząt i 16 chłopców - 2 gr. w OWP w Nowym 

Aleksandrowie, 12 dziewcząt i 10 chłopców - 1 gr. w OWP w Fastach, 21 dziewcząt i 25 

chłopców - 1 gr. w OWP w Obrubnikach.  

Zajęcia kształtujące postawy aktywności fizycznej, ruchu:  

a) zajęcia na basenie dla 14 dziewcząt i 11 chłopców w wieku 6 lat z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

b) zajęcia judo po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 dla 14 

dziewcząt i 11 chłopców z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

c) zajęcia taneczne 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 – 1 gr. 

dla 10 dziewcząt i 10 chłopców z OWP z Dobrzyniewa Dużego, 2 gr. dla 21 dziewcząt i 25 

chłopców z OWP w Obrubnikach  

Zajęcia rozwijające postawy proekologiczne, odpowiedzialnego konsumenta, zdrowego odżywiania:  

a) Ekoprzedszkole po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 dla 15 

dziewcząt i 15 chłopców – 2 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego, dla 15 dziewcząt i 15 chłopców 

– 2 gr. z OWP z Nowego Aleksandrowa, dla 16 dziewcząt i 22 chłopców – 2 gr. z OWP w 

Fastach, dla 21 dziewcząt i 25 chłopców – 2 gr. z OWP w Obrubnikach 

b) Przedsiębiorczy przedszkolak po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 

2021/22 dla 24 dziewcząt i 24 chłopców – 3 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego, dla 16 dziewcząt 

i 32 chłopców – 2 gr. z OWP w Fastach, dla 5 dziewcząt i 8 chłopców – 1 gr. z OWP w 

Pogorzałkach 

c) Warsztaty kulinarne po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 

dla 8 dziewcząt i 7 chłopców z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe naukowo-techniczne i informatyczna, logicznego myślenia:  

a) Szachy po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 dla  dla 10 

dziewcząt i 10 chłopców – 2 gr. z OWP z Nowego Aleksandrowa, dla 6 dziewcząt i 20 chłopców 

– 1 gr. z OWP w Fastach 

b) Zajęcia z kodowania TIKI-MIKI po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 

2021/22 dla 6 dziewcząt i 6 chłopców – 1 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego, dla 8 dziewcząt i 

8 chłopców – 1 gr. z OWP z Nowego Aleksandrowa, dla 6 dziewcząt i 20 chłopców – 1 gr. z 

OWP w Fastach, dla 5 dziewcząt i 8 chłopców – 1 gr. z OWP w Pogorzałkach 

c) Przedszkolak w sieci po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 

dla 10 dziewcząt i 5 chłopców – 1 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczna i teatralne:  

a) Zajęcia muzyczne i muzykoterapia po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku 

szkolnym 2021/22 dla 20 dziewcząt i 20 chłopców – 2 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego, dla 

15 dziewcząt i 15 chłopców – 1 gr. z OWP z Nowego Aleksandrowa, dla 12 dziewcząt i 10 

chłopców – 1 gr. z OWP w Fastach, dla 21 dziewcząt i 25 chłopców – 1 gr. z OWP w 

Obrubnikach 



 

 

b) Zajęcia teatralne - po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 dla 

10 dziewcząt i 10 chłopców – 1 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego, dla 6 dziewcząt i 20 

chłopców – 1 gr. z OWP w Fastach, dla 5 dziewcząt i 8 chłopców – 1 gr. z OWP w Pogorzałkach 

Zajęcia rozwijające komunikację i współpracę:  

a) zajęcia społeczno-edukacyjne po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 

2021/22 dla 10 dziewcząt i 10 chłopców – 1 gr. z OWP z Obrubnik, dla 5 dziewcząt i 8 chłopców 

– 1 gr. z OWP w Pogorzałkach 

Zajęcia rozwijające komunikację w j. obcym 

a) zajęcia z j. angielskiego po 20 godz. zajęć w roku szkolnym 2020/21 i w roku szkolnym 2021/22 

dla 10 dziewcząt i 10 chłopców – 2 gr. z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

Wycieczki, zajęcia terenowe - zajęcia o charakterze historycznym, warsztatowe, muzealne, 

przyrodnicze, chemiczne: 

a) 4 wyjazdy (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Teatr, Galeria Ślendzińskich, Muzeum 

Podlaskie zwiedzanie +warsztat Gra w kolory) dla 24 dzieci z OWP z Nowego Aleksandrowa, 

2 wyjazdy (Muzeum Podlaskie Pocztówka z Muzeum, Muzeum Farmacji w B-stoku ) dla 23 

dzieci z OWP z Nowego Aleksandrowa;  

b) 4 wyjazdy (Śladami kultur Podlasia, Dolina Narwi Choroszcz, Zamek Tykocin- Przysiółek 

Szlachecki, Puszcza Białowieska-Bobrowa Zagroda) dla 20 dziewcząt i 25 chłopców z OWP z 

Dobrzyniewa Dużego    

c) 2 wyjazdy (Ziołowy Zakątek, Dzień z życia Pszczółki Mai) dla 15 dziewcząt i 17 chłopców z 

OWP z Dobrzyniewa Dużego oraz dla 5 dziewcząt i 8 chłopców z OWP w Pogorzałkach 

5. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia kierowane do nauczycieli: 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi z SPE 

a) Studia podyplomowe: 

 Integracja sensoryczna dla 2 nauczycielek z OWP z Dobrzyniewa Dużego oraz 2 

nauczycielek z OWP z Nowego Aleksandrowa 

 Edukacja integracyjna i włączająca dla 1 nauczycielki z OWP z Nowego Aleksandrowa 

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) dla 1 nauczycielki z OWP z Obrubnik 

 Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i elementami 

integracji sensorycznej dla 1 nauczycielki z OWP z Obrubnik 

 Neurologopedia dla 1 nauczycielki z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

 Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej dla 1 nauczycielki z OWP 

z Dobrzyniewa Dużego 

 Arteterapia dla 2 nauczycielek z OWP z Obrubnik 

b) Szkolenia i kursy: 

 Terapia ręki 30 godz. szkolenia dla 2 nauczycielek z OWP z Nowego Aleksandrowa 

 Logorytmika 10 godzin szkolenia dla 1 nauczycielki z OWP z Nowego Aleksandrowa 

 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z uczniem zdolnym 20 

godzin szkolenia dla 2 nauczycielek z OWP z Dobrzyniewa Dużego i dla 3 nauczycielek 

z Obrubnik  

 



 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw 

 Trening Umiejętności Społecznych 18 godz. szkolenia dla 2 nauczycielek z OWP z 

Dobrzyniewa Dużego i 1 nauczycielki z OWP z Obrubnik 

 Trening zastępowania agresji 72 godz. szkolenia dla 1 nauczycielki z OWP z 

Dobrzyniewa Dużego 

 Sensoplastyka 10 godzin szkolenia dla 3 nauczycielek z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

 Creative! Early English dla 1 nauczycielki z OWP z Dobrzyniewa Dużego 

 Kurs przygotowujący do nauki j. angielskiego dla 1 nauczycielki z OWP z Obrubnik, 

dla 1 nauczycielki z OWP z Fast 

 Techniki uczenia się i metody motywujące 20 godz. szkolenia dla 6 nauczycielek z 

OWP z Fast i 2 nauczycielek z OWP w Obrubnikach 

 Efektywna praca zespołów nauczycielskich 20 godz. szkolenia 6 nauczycielek z OWP 

z Nowe Aleksandrowo 

 Wykorzystanie TIK (technologii informatyczno- komunikacyjnych) na zajęciach 

edukacyjnych. Bezpieczny Internet 20 godz. szkolenia 6 nauczycielek z OWP z 

Dobrzyniewa Dużego, 2 nauczycielek z OWP w Obrubnikach i 1 nauczycielki z OWP 

w Pogorzałkach 

 Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny? 20 godz. szkolenia 6 nauczycielek z 

OWP z Fast 

§4. 

Procedura rekrutacji 

1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie na stronach internetowych Lidera, Realizatorów oraz w 

formie plakatów. Zostanie upowszechniona przez Dyrekcję na radach pedagogicznych a także 

przez nauczycieli na spotkaniach z rodzicami. 

2. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez Dyrekcje poszczególnych OWP. Rekrutacja zostanie 

rozpoczęta 1.09.2020r. Dokumentacja rekrutacyjna, karty zgłoszeniowe, regulamin rekrutacji 

(informacja o planowanych działaniach w projekcie, zasadach realizacji projekcie, w tym zasadach 

horyzontalnych, zawierający kryteria rekrutacyjne) dostępne będą także wersji papierowej w biurze 

projektu.  

3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z Ustawą o 

systemie oświaty, co gwarantuje jej otwarty i jawny charakter i zapewnia zachowanie zasady 

równości szans (w tym płci). 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie aktualnie obowiązującego 

formularza rekrutacyjnego. 

5. Kryterium dostępu - w zajęciach dodatkowych udział mogą wziąć dzieci, które: 

a) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczą się na terenie gminy Dobrzyniewo 

Duże; 

b) są w wieku zgodnym z art.14 Ustawy o systemie oświaty; 

c) uczęszczają do jednego z Ośrodków Wychowania Przedszkolnego tj. w Dobrzyniewie Dużym, 

Fastach, Nowym Aleksandrowie, Obrubnikach, Pogorzałkach 

d) nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w projekcie. 

e) rodzic/opiekun prawny złożył pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach.  

6. Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom z niepełnosprawnościami – weryfikowane na 



 

 

podstawie formularza rekrutacyjnego.  

7. Kryteria szczegółowe (wg wagi punktowej) brane pod uwagę przy rekrutacji dzieci: 

a) orzeczenie o niepełnosprawności, opinia z PPP - 5 pkt. kwalifikacyjne 

b) opinia nauczyciela o konieczności wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy - 3 pkt. 

kwalifikacyjne 

8. Przy rekrutacji nauczycieli brany jest pod uwagę stopień awansu zawodowego:  

a) nauczyciel kontraktowy – 2 pkt. kwalifikacyjne 

b) nauczyciel mianowany – 3 pkt. kwalifikacyjne 

c) nauczyciel dyplomowany – 5 pkt. kwalifikacyjne 

9. Co do zasady, rekrutacja dzieci na zajęcia dodatkowe ma charakter nieselektywny, co oznacza, że 

w zajęciach dodatkowych mogą uczestniczyć wszystkie dzieci, które spełnią kryteria formalne 

określone w pkt. 5., o ile szczegółowe przepisy nie wymagają spełnienia dodatkowych warunków 

np. co do liczebności poszczególnych grup na zajęcia określonego typu.  

10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, tworzone będą listy rekrutacyjne podstawowe i listy 

rezerwowe z zastosowaniem punktacji określonej w pkt. 7.  

11. Kwalifikowalność do objęcia wsparciem przyjętych do Projektu dziewcząt i chłopców zostanie 

potwierdzona przez przedstawiciel(i)/ki ustawow(ych)/-e w złożonych oświadczeniach. 

12. W studiach, szkoleniach doskonalących biorą udział nauczyciele wychowania przedszkolnego 

zatrudnieni w jednej z placówek wychowania przedszkolnego tj. w Dobrzyniewie Dużym, Fastach, 

Nowym Aleksandrowie, Obrubnikach, Pogorzałkach. 

13. Dokumenty rekrutacyjne: karta zgłoszeniowa, oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego w 

przypadku dziecka, deklaracja dostępne na stronie internetowej Lidera oraz w OWP.  

14. Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście, drogą elektroniczną, co usprawni dostęp osobom z 

niepełnosprawnościami. 

15. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w 

Biurze Projektu. 

16. Do udziału w projekcie dla dziecka, szczególnie w zakresie zajęć wyrównujących szanse w 

zakresie stwierdzonych deficytów, nauczyciel bądź dyrektor OWP może wydać stosowną 

rekomendację, na podstawie której przyjmowane jest dziecko na zajęcia.  Opiekun prawny musi 

wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub na piśmie odmówić udziału dziecka w 

zajęciach.   

17. W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie dziecka przyjętego do Projektu niezbędne będzie 

podpisanie przez przedstawiciel(a)/ a)/-kę ustawow(ego)/-ą Uczestni(ka)/-czki Projektu, w jego 

imieniu i na jego rzecz: Deklaracji uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w ramach Projektu 

„Kompetentny od przedszkola 2”, w szczególności Oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych.  

18.  Odmowa podpisania przez przedstawiciel(a)/ a)/-kę ustawow(ego)/-ą dokumentów wskazanych w 

pkt. 17, w szczególności przekazania danych osobowych Uczestni(ka)/-czki Projektu lub odmowa 

złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych 

stanowiącego wraz z zaciągnięciem zobowiązania do przekazania informacji dotyczących sytuacji 

Uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) 

jest równoznaczna z rezygnacją z udziału dziecka w Projekcie i uniemożliwia traktowanie go jako 

Uczestnika Projektu.  

19. W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie nauczycieli zatrudnionych w OWP tj. w Dobrzyniewie 

Dużym, Fastach, Nowym Aleksandrowie, Obrubnikach, Pogorzałkach, niezbędne będzie 



 

 

podpisanie przez nich Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Kompetentny od przedszkola 2”, w 

szczególności Oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

20. Odmowa podpisania przez nauczyciela przekazania danych osobowych Uczestni(ka)/Uczestnika 

Projektu wskazanych w pkt. 19, w szczególności przekazania danych osobowych Uczestni(ka)/-

czki Projektu lub odmowa złożenia Oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego przetwarzania 

danych osobowych stanowiącego wraz z zaciągnięciem zobowiązania do przekazania informacji 

dotyczących sytuacji Uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od 

zakończenia udziału) jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie i uniemożliwia 

traktowanie go jako Uczestnika Projektu.  

21. Uczestnicy projektu podpisując dokumenty wskazane w pkt. 17 oraz pkt. 19 zobowiązują się 

jednocześnie do udzielania wszelkich informacji na potrzeby ewaluacji, monitoringu, kontroli i 

sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu. 

22. Wyniki rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu.  

23. O wynikach rekrutacji przedstawiciel(e)/e e)/-lki ustawow(i)/-e zostaną niezwłocznie 

poinformowani telefonicznie.  

§5. 

Organizacja zajęć dodatkowych 

 

1. Zajęcia realizowane będą w sposób znoszący stereotypy płci w edukacji przedszkolnej. 

2. Nauczyciele współpracować będą z rodzinami dzieci w zakresie ich udziału w części wydarzeń 

oraz konsultowania z nimi przebiegu i efektów pracy z dziećmi. 

3. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola, w 

sposób znoszący stereotypy płci, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. 

4. Nauczyciel(e)/-ki prowadząc(y)/ -e prowadzą bieżący monitoring osiągnięć dzieci na zajęciach, 

czemu w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego i efektów zajęć 

dodatkowych służyć będą Karty obserwacji dzieci oraz wydają opinie o osiągniętych przez dzieci 

rezultatach. 

5. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do potrzeb dzieci odbywać się będzie 

poprzez obserwacje i rozmowy z Uczestni(kami)/-czkami i ich rodzicami, kontrolę frekwencji na 

zajęciach, bieżące hospitacje zajęć oraz kontrole. Nauczyciel(e)/ki stale monitorują osiągnięcia 

dzieci w nauce i frekwencję uczestni(ków)/-czek poszczególnych zajęć oraz konsultują przyczyny 

nieobecności dzieci z ich opiekunami prawnymi.  

6. Do monitorowania wskaźników i rezultatów projektu, w tym hospitacji zajęć uprawniony jest 

asystent ds. finansów i sprawozdawczości a także inni członkowie zespołu projektowego oraz 

przedstawiciele organu prowadzącego 

§6. 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów do zajęć o ile są takie 

przewidziane. 

3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania 

jego zapisów. 



 

 

4. Uczestni(k)/-czka Projektu zobowiązan(y)/-a jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia 

dla niego przewidzianych w czasie trwania Projektu.  

5. Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia realizatora projektu o wszystkich zmianach w 

danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 

6. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

bieżący i dalszy udział w zajęciach w ramach projektu. 

7. Obecność Uczestni(ka)/-czki sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela 

prowadzącego.  

8. W przypadku długotrwałych, nieuzasadnionych i nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka, 

może ono zostać skreślone z listy Uczestni(ków)/ ków)/-czek Projektu. 

9. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka udziału w Projekcie, jego miejsce zajmują osoby 

z listy rezerwowej. 

10. W przypadku rezygnacji z ważnych powodów z uczestnictwa w Projekcie, opiekun/-ka prawn(y)/-

a Uczestni(ka)/-czki Projektu ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji. 

11. Warunkiem ukończenia Projektu i uzyskania dyplomu jest uzyskanie pozytywnej opinii 

nauczyciela prowadzącego o poczynionych przez dziecko postępach, która wystawiana jest na 

podstawie porównania zapisów w Kartach obserwacji z początku i na końcu udziału w zajęciach w 

ramach podstawy programowej. Uzyskanie pozytywnej opinii jest możliwe, jeśli podniesienie 

wiedzy i umiejętności w obszarach edukacyjnych wychowania przedszkolnego wyniesie min.25%. 

12. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku 

z testu przeprowadzonego na zakończenie szkolenia, zaliczenia egzaminów końcowych w 

przypadku studiów podyplomowych. W przypadku szkoleń dostępnych na rynku podmiot 

organizujący szkolenie decyduje o warunkach uzyskania zaświadczenia.  

13. Uczestni(cy)/-czki zobowiązan(i)/e są do przekazywania wszelkich informacji Realizatorowi 

Projektu na temat udziału w Projekcie, które będą niezbędne dla właściwego procesu 

monitorowania efektywności Projektu i pomiaru rezultatów. 

14. Uczestni(cy)/-czki zobowiązan(i)/ e są do przekazywania informacji dotyczących sytuacji 

Uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) 

 

§7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wynikających w 

szczególności ze zmian przepisów prawa, jak i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa 

krajowego, dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz przepisy wewnętrzne Gminy Dobrzyniewo Duże oraz realizatorów projektu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji: 

1. Formularz rekrutacyjny dziecka do udziału w projekcie 

2. Formularz rekrutacyjny nauczyciela do udziału w projekcie 



 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA 
do udziału w projekcie „Kompetentny od przedszkola 2” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM 

ODPOWIEDNIEGO KWADRATU 

DANE PODSTAWOWE DZIECKA - UCZESTNIKA PROJEKTU 

Nazwisko   

Imię (imiona)  PESEL            

DANE KONTAKTOWE I ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Województwo PODLASKIE Powiat  Gmina  

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Ulica  
Nr domu / 

lokalu 
 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 Tak      Nie 
 Odmawiam podania danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak      Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 Tak      Nie 
 Odmawiam podania danych 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 Tak      Nie 
 Odmawiam podania danych 

Adres e-mail 

opiekuna prawnego 
 

Telefon kontaktowy 

rodzica/opiekuna prawnego 
 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 
Niniejszym oświadczam, iż moje dziecko spełnia kryteria formalne do udziału w Projekcie, tzn.: 

▪ zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/uczy się w województwie podlaskim 

▪ jest w wieku zgodnym z art.14 Ustawy o systemie oświaty; 

▪ uczęszcza do OWP w …………………………………………………………………... (nazwa 

oddziału przedszkolnego); 

▪ brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w projekcie. 

 
 

 

 
 

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

             Miejscowość i data                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego     
 

  



 

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………… oświadczam, że 
    imię i nazwisko opiekuna prawnego 

 

jestem zainteresowany/a udziałem mojego dziecka ……………………………….………………………..... 
imię i nazwisko dziecka 

 
w zajęciach dodatkowych z zakresu (UWAGA: dziecko może uczęszczać w dowolnej liczbie zajęć 

dostępnych w ramach danego OWP, wstawić X): 

  Terapia pedagogiczna (OWP w Dobrzyniewie Dużym, w Pogorzałkach, Nowym Aleksandrowie) 

  Terapia komunikacji (OWP w Dobrzyniewie Dużym) 

  Terapia ręki (OWP w Dobrzyniewie Dużym) 

  Szkolenie pierwsza pomoc - wszystkie OWP 

  Zajęcia plastyczne i plastyczno-florystyczne (OWP w Dobrzyniewie Dużym, Nowym Aleksandrowie, Fastach, 

Obrubnikach) 

  Zajęcia na basenie dla dzieci w wieku 6 lat (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

  Zajęcia judo (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

  Zajęcia taneczne (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Obrubnik) 

  Ekoprzedszkole (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Nowego Aleksandrowa, Fast, Obrubnik) 

  Przedsiębiorczy przedszkolak (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Fastach, Pogorzałkach) 

  Warsztaty kulinarne (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

  Szachy (OWP z Nowego Aleksandrowa, Fast) 

  Zajęcia z kodowania TIKI-MIKI (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Nowego Aleksandrowa, Fast, Pogorzałek) 

  Przedszkolak w sieci (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

  Zajęcia muzyczne i muzykoterapia (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Nowego Aleksandrowa, Fast, Obrubnik)  

  Zajęcia teatralne (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Fast, Pogorzałek) 

  Zajęcia społeczno-edukacyjne (OWP z Obrubnik, Pogorzałek) 

  Zajęcia z j. angielskiego (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

  Wyjazdy edukacyjne, wycieczki (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Nowego Aleksandrowa, Pogorzałek) 

 
 

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

             Miejscowość i data                                                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego       

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ  

W PROJEKCIE 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w realizacji projektu pn. „Kompetentny od przedszkola 2” 

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 St. 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 Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 

+48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.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 – Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Dobrzyniewo Duże ul. 

Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże oraz Realizatorom: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Dobrzyniewie Dużym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie – Przedszkole 

Samorządowe w Nowym Aleksandrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, Szkołę 

Podstawową w Obrubnikach, Szkołę Podstawową w Pogorzałkach oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 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 uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące 

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


 

 

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 beneficjentowi 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 rodzica/opiekuna prawnego       

 

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, w pełni go akceptuję i będę 

przestrzegać oraz moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w 

projekcie. 

2) Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam zgodę 

na: utrwalanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach i publikowanie zdjęć na stronie internetowej 

projektu. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data                  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego       

 

 

  



 

 

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE * 

 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………… rekomenduję do  
imię i nazwisko nauczyciela, dyrektora  

 

udziału w projekcie …………………………………………………………………………………..… 
imię i nazwisko dziecka 

w zajęciach:  

  Terapia pedagogiczna (OWP w Dobrzyniewie Dużym, w Pogorzałkach, Nowym Aleksandrowie) 

  Terapia komunikacji (OWP w Dobrzyniewie Dużym) 

  Terapia ręki (OWP w Dobrzyniewie Dużym) 

  Zajęcia społeczno-edukacyjne (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Pogorzałek) 

  inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

podstawą rekomendacji jest: 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

 

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

Data, czytelny podpis nauczyciela lub dyrektora 

 
 

 

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości rekomendację i wyrażam/ nie wyrażam** 

zgody na udział dziecka w rekomendowanych zajęciach.  
 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data                  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego       

 

 
* sporządzona wyłącznie na potrzeby rekrutacji, będzie przetwarzane tylko w celu udzielenia wsparcia i rekrutacji do 

projektu „Kompetentny od przedszkola 2”.   

** niepotrzebne skreślić  

  



 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA 
do udziału w projekcie „Kompetentny od przedszkola 2” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM 

ODPOWIEDNIEGO KWADRATU 

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię (imiona)  Wykształcenie 

  podstawowe 

  gimnazjalne 

  ponadgimnazjalne 

  policealne 

  wyższe 

Nazwisko  PESEL            

DANE KONTAKTOWE I ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Województwo PODLASKIE Powiat  Gmina  

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Ulica  
Nr domu / 

lokalu 
 

Tel. kontaktowy  Adres e-mail  

Miejsce zatrudnienia  

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 
 Tak      Nie      Odmawiam podania danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 
 Tak      Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak      Nie      Odmawiam podania danych 

Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 
 Tak      Nie      Odmawiam podania danych 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 
 

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

             Miejscowość i data                                                                                                            Czytelny podpis uczestnika projektu   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE 

 Integracja sensoryczna (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Nowego Aleksandrowa) 

 Edukacja integracyjna i włączająca (OWP z Nowego Aleksandrowa) 

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OWP z Obrubnik) 

 Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i elementami integracji 

sensorycznej (OWP z Obrubnik) 

 Neurologopedia (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

 Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

 Arteterapia (OWP z Obrubnik) 

SZKOLENIA I KURSY  

 Terapia ręki (OWP z Nowego Aleksandrowa) 

 Logorytmika (OWP z Nowego Aleksandrowa) 

 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z uczniem zdolnym (OWP z 

Dobrzyniewa Dużego, Obrubnik) 

 Trening Umiejętności Społecznych (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Obrubnik) 

 Trening zastępowania agresji (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

 Sensoplastyka (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

 Creative! Early English (OWP z Dobrzyniewa Dużego) 

 Kurs przygotowujący do nauki j. angielskiego (OWP z Obrubnik, Fast)  

 Techniki uczenia się i metody motywujące (OWP z Fast, Obrubnik) 

 Efektywna praca zespołów nauczycielskich (OWP z Nowego Aleksandrowa) 

 Wykorzystanie TIK (technologii informatyczno- komunikacyjnych) na zajęciach edukacyjnych. 

Bezpieczny Internet (OWP z Dobrzyniewa Dużego, Obrubnik, Pogorzałek) 

 Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny? (OWP z Fast) 

 

…..……………………………………… 

 

…………………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu 



 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ  

W REALIZACJI PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w realizacji projektu pn. „Kompetentny od przedszkola 2” 

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 St. 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 Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: 

+48 (22) 25 00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.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 – Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Dobrzyniewo Duże ul. 

Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże oraz Realizatorom: Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Dobrzyniewie Dużym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie – Przedszkole 

Samorządowe w Nowym Aleksandrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, Szkołę 

Podstawową w Obrubnikach, Szkołę Podstawową w Pogorzałkach oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 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 uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące 

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


 

 

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 beneficjentowi 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 

 

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, w pełni go akceptuję i będę 

przestrzegać oraz spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

2) Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam zgodę 

na: utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach i publikowanie zdjęć na stronie internetowej 

projektu. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu/osoby biorącej 

udział w realizacji projektu 

 

 

 

 


