
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. „Pociąg do edukacji - podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu 

kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 

Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej 

§ 1 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Pociąg do 

edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród 

uczniów i kwalifikacji nauczycieli” w okresie trwania projektu:  01.09.2016r. - 31.08.2018r. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego  na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość 

edukacji ogólnej. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPPM.03.02.01-22-0090/15 pt. „Pociąg do 

edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych 

wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” (Umowa nr RPPM.03.02.01-22-0090/15-00 z dnia 

31.10.2016 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020),  którego dotyczy niniejszy Regulamin.  

2)  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w Projekcie. 

3) Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć grupę docelową projektu  

(beneficjenta ostatecznego  projektu)  tj. osobę biorącą udział i korzystającą ze wsparcia  

w ramach Projektu. 

4) Uczniu/ach – należy przez to rozumieć uczniów (chłopców) oraz uczennice (dziewczynki) szkół 

o których mowa w § 3 ust. 1. 

5) Nauczycielu/ach – należy przez to rozumieć nauczyciela (mężczyznę) bądź nauczycielkę 

(kobietę) szkoły o której mowa w § 3 ust. 1. 



 

 

6) Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną w Urzędzie Miasta 

Rumi do koordynowania prawidłowej realizacji Projektu. 

7) Koordynatorze szkolnym – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną w szkole przez 

dyrektora danej szkoły, do koordynowania prawidłowej realizacji Projektu na poziomie szkoły. 

Koordynator szkolny będzie odpowiedzialny za współpracę z Koordynatorem Projektu.  

5. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Rumia. 

6. Celami Szczegółowymi Projektu są: 

1) wzrost wiedzy, umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 

naukowo-technicznych, ICT, języków obcych z wykorzystaniem innowacyjnych form 

nauczania, nowoczesnych pomocy, sprzętu multimedialnego;  

2)  nabycie kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;  

3) wsparcie uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

4) zwiększenie szans rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

5) poprawa jakości funkcjonowania szkół;  

6) wsparcie doskonalące zawodowo nauczycieli w zakresie TIK, aktywizujące nauczanie, 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, techniki motywowania uczniów, pracę 

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

7. Realizatorem projektu jest Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia. 

§ 2 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU – OFEROWANE FORMY WSPARCIA 

1. Projekt obejmuje szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego, ul. Kościelna 6, 84-230 Rumia; 

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego, ul. Stankiewicza 30, 84-230 Rumia; 

3) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kapitana Żeglugi Wielkiej Karola Olgierda Borcharda,  

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia; 

4) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy, ul. Górnicza 19, 84-230 Rumia; 

5) Gimnazjum nr 1 ks. Stanisława Ormińskiego, ul. Rodziewiczówny 10, 84-230 Rumia; 

6) Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Świętojańska 11, 84-230 Rumia; 

7) Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły, ul. Batorego 29, 84-230 Rumia; 

8) II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego, ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia; 



 

 

2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie min. 1.200 uczniów i 226 nauczycieli szkół o których 

mowa w ust.  1. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. W ramach projektu  przeprowadzone zostaną następujące działania: 

1) Zadanie 1: Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów: 

a) zajęcia wyrównawcze, 

b) zajęcia rozwijające, 

c) koła zainteresowań, 

d) wyjazdy edukacyjne, 

e) warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność. 

2) Zadanie 2: Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe: 

a) doradztwo indywidualne, 

b) doradztwo grupowe. 

3) Zadanie 3: Realizacja zajęć i terapii na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: 

a) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

b) terapia psychologiczno-pedagogiczna. 

4) Zadanie 4: Szkolenia, kursy i studia podyplomowe: 

a) kursy, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, 

b) studia podyplomowe dla nauczycieli. 

5. W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zajęć:  

1) zajęcia wyrównawcze w ramach kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów: 

a) zajęcia z matematyki, j. angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, 

b) działanie skierowane do uczniów wszystkich szkół biorących udział w Projekcie, 

c) zajęcia w grupach do  15 osób, 

d) liczba uczestników działania min. 400 uczniów, 

e) łącznie: 3.696 godz. (45 min./godz.), 



 

 

f) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

2) zajęcia rozwijające w ramach kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów: 

a) zajęcia z matematyki, j. angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, 

b) działanie skierowane do uczniów wszystkich szkół biorących udział w Projekcie, 

c) zajęcia w grupach do  15 osób, 

d) liczba uczestników działania min. 400 uczniów, 

e) łącznie: 3.808 godz. (45 min./godz.), 

f) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

3) koła zainteresowań oraz warsztaty rozwijające kreatywność i innowacyjność w ramach 

kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów: 

a) koła zainteresowań z informatyki i przedsiębiorczości, 

b) działanie skierowane do uczniów wszystkich szkół biorących udział w Projekcie, 

c) zajęcia w grupach do 15 osób, 

d) liczba uczestników działania min. 400 uczniów, 

e) łącznie: 1376 godz., 

f) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

4) doradztwo indywidualne dla uczniów: 

a) zajęcia indywidulane 1 godz. na 1 ucznia, 

b) działanie skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i liceum ogólnokształcącego, 

c) łącznie: 200 godz. (45 min./godz.), 

d) liczba uczestników działania: 200 uczniów, 

e) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

5) doradztwo grupowe dla uczniów: 

a) zajęcia w grupach do  10 osób, 

b) działanie skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i liceum ogólnokształcącego, 

c) łącznie: 448 godz. (45 min./godz.), 

d) liczba uczestników działania: min. 100 uczniów, 

e) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 



 

 

6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 

a) zajęcia w grupach do  4 osób, 

b) działanie skierowane do uczniów kl. I szkół podstawowych, 

c) łącznie: 1.064 godz. (60 min./godz.), 

d) liczba uczestników działania: min. 100 uczniów, 

e) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

7)  terapia psychologiczno-pedagogiczna: 

a) zajęcia w grupach do  5 osób, 

b) działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

c) łącznie: 560 godz. (45 min./godz.), 

d) liczba uczestników działania: min. 200 uczniów, 

e) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

8) kursy, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli: 

a) realizacja kursów i szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji nauczycieli, 

b) tematyka szkoleń i kursów obejmuje m.in. nowoczesne techniki skutecznego uczenia się, 

postępowanie z uczniem agresywnym, nowoczesne techniki informatyczne  

w procesie dydaktycznym, współczesne zagrożenia dla rozwoju psychofizycznego dzieci 

i młodzieży oraz nauczanie innowacyjne, 

c) przewiduje się szkolenia, kursy dla 130 nauczycieli szkół podstawowych oraz 76 

nauczycieli gimnazjów, 

d)  okres realizacji: 01.2017-09.2018. 

9) studia podyplomowe dla nauczycieli: 

a) tematyka studiów podyplomowych:  

1) diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna,  

2) logopedia,  

3) nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. 

b) przewiduje się przeszkolenie 8 nauczycieli szkół podstawowych oraz 12 nauczycieli 

gimnazjów, 



 

 

c) nauczyciele wskazani zostaną przez dyrektorów placówek na podstawie osiągnięć  

i indywidualnego planu rozwoju pracy nauczyciela, 

d) studia skończą się uzyskaniem świadectwa i pozyskaniem wiedzy i umiejętności na w/w 

tematy, 

e) okres realizacji: 01.2017-09.2018. 

10) wyjazdy edukacyjne: 

a) uzupełniająca forma kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów, 

b) zorganizowane będą 4 wyjazdy w ciągu 1 roku szkolnego dla 40-50 uczniów rocznie dla 

każdej ze szkół, 

c) okres realizacji: 01.2017-06.2018 (rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018). 

6. Szkoły udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do 

realizacji zajęć dla uczniów i nauczycieli, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi. 

7. We wszystkich przewidzianych dla uczestników formach wsparcia, przewiduje się wykorzystanie 

narzędzi TIK, które będą zakupione i/lub stanowią dotychczasowe wyposażenie szkoły.  

8. Zajęcia stacjonarne dla uczniów, co do zasady odbywać się będą na terenie szkół objętych 

projektem, w miejscu uzgodnionym przez nauczyciela realizującego zajęcia z Koordynatorem 

szkolnym i Dyrektorem szkoły. 

9.  Działania realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem ustalonym w trakcie 

przygotowania i realizacji projektu przez Koordynatora szkolnego z Koordynatorem projektu. 

§ 3 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Projekt skierowany jest do : 

1) uczniów klas I – VI szkół podstawowych wymienionych w § 2 ust. 1, pkt 1-4. 

2) uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych wymienionych w § 2 ust. 1, pkt 5-7. 

3) uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego wymienionego w § 2 ust. 1, pkt 8. 

4) nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wymienionych w § 2 ust. 1. 

2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki: 

1) posiada status ucznia lub jest nauczycielem szkoły, o której mowa w § 2 ust. 1,  

2) jest zainteresowana udziałem w Projekcie,  



 

 

3) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, 

4) dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. W przypadku nauczycieli, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią warunki 

określone w ust. 2 oraz wskazane zostaną przez dyrektorów szkół m.in. na podstawie osiągnięć  

i indywidualnego planu rozwoju pracy nauczyciela. 

§ 4 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 oraz na początku 

pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 – jednak nie dłużej niż do rozpoczęcia realizacji 

wybranych działań. 

2. Informacja o terminie rekrutacji w danej szkole, zostanie ogłoszona m.in. na stronie internetowej 

Gminy Miejskiej Rumia www.rumia.eu oraz na tablicach informacyjnych w szkołach. 

3. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego ucznia wskazanego w § 3, zainteresowanego 

udziałem w projekcie. 

4. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem równości szans, w tym 

równości płci i jednakowego dostępu. 

5. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie 

wraz z zakresem danych osobowych i kompletem oświadczeń. 

6. Deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z kompletem załączników przyjmowane są  

u Koordynatora szkolnego bądź w sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie: 

1) Uczestnik projektu – uczeń, zobowiązany jest do złożenia: 

a) deklaracji uczestnictwa w projekcie (uczeń) – Załącznik nr 1; 

b) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020–dane uczestników indywidualnych) - Załącznik nr 3; 

c) oświadczenia Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych) - Załącznika nr 4; 

d) opinii wychowawcy klasy (uczeń) – Załącznik nr 5; 

e) kwestionariusza danych osobowych Uczestnika projektu - Załącznik nr 7. 

2) Uczestnik projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do złożenia: 



 

 

a) deklaracji uczestnictwa w projekcie (nauczyciel) - Załącznik nr 2; 

b) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020–dane uczestników indywidualnych) - Załącznik nr 3; 

c) oświadczenia Uczestnika projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych) - Załącznika nr 4; 

d) opinii dyrektora szkoły (nauczyciel) - Załącznik nr 6; 

e) kwestionariusza danych osobowych Uczestnika projektu - Załącznik nr 7. 

7. Złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, o której mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a 

oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad udziału w projekcie. 

8. Jeden uczestnik może brać udział w więcej niż jednych zajęciach dodatkowych i wyjazdach 

edukacyjnych. 

9. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które:  

1) złożą Deklarację uczestnictwa w projekcie o której mowa w ust. 7, na innym druku, niż 

przewiduje  Projekt,  

2) nie złożą Deklaracji uczestnictwa w projekcie, o której mowa w ust. 7, 

3)  nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,  

4) nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie  

i  nie zobowiążą się do jego przestrzegania,  

5) nie spełnią kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie. 

10. Rekrutację w poszczególnych szkołach przeprowadzą Koordynatorzy szkolni, we współpracy 

z Dyrektorami szkół oraz przy udziale wychowawców / nauczycieli danej szkoły, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne uczniów, zdolności i zainteresowania, w tym oceny końcowe z przedmiotów 

objętych zajęciami dodatkowymi. 

11. Wyboru bezpośredniego uczestników do Projektu, dokona komisja rekrutacyjna składająca się 

z Koordynatora Szkolnego, Dyrektora szkoły oraz 3 nauczycieli wskazanych przez Radę 

Pedagogiczną danej szkoły. 

12. W przypadku, gdy liczba chętnych do uczestnictwa w danych zajęciach będzie większa niż 

zakładana liczebność grupy, przewiduje się dodatkowe kryterium w postaci zaleceń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców. Pozostałe osoby zostaną wpisane na 

listę rezerwową, która będzie uzupełniana także w czasie trwania projektu. Osoby z listy 

rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w wyniku rezygnacji bądź usunięcia uczestnika 

z listy podstawowej.  



 

 

13. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału  

w poszczególnych zajęciach w tym listę rezerwową.  

14. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji, zebraniem kompletu 

dokumentów od Uczestników projektu oraz ogłoszeniem na tablicach informacyjnych szkół. 

15. Pełna dokumentacja z rekrutacji do Projektu przekazywana jest do biura Projektu. Biuro Projektu 

zlokalizowane jest w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, Wydział Rozwoju 

Miasta, Referat Funduszy Zewnętrznych, pokój 114.  

16. Koordynator projektu zatwierdza listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu. 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Każdy uczestnik Projektu: 

1) ma prawo do pełnego udziału w zajęciach do których przystąpił,  

2) na zakończenie Projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego udział w Projekcie,  

3) zobowiązuje się do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: 

deklaracja uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, opinia wychowawcy klasy – w przypadku uczniów), 

b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji poprzez złożenie podpisu 

pod deklaracją uczestnictwa w projekcie, 

c) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie 

z ustalonym harmonogramem zajęć (uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć w ramach 

każdej z wybranych form), 

d) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, w tym do 

udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie, 

e) bieżącego informowania Koordynatora szkolnego o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na 

zajęciach, 

f) samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności, 

g) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją 

Projektu, 

h) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu, 

i) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 



 

 

2. Nauczyciel biorący udział w studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu, po ich 

zakończeniu zobowiązany jest do dostarczenia (zapisy będzie regulowała umowa podpisana 

pomiędzy Nauczycielem a Gminą Miejską Rumia) odpisu świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Uczelnię 

wystawiająca świadectwo.  

3. Za kontakt z Uczestnikami projektu i/ lub ich opiekunami prawnymi odpowiadają Koordynatorzy 

szkolni. 

§ 6 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.  

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą m.in. wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej potwierdzonych przez lekarza lub działania siły wyższej i z zasady nie mogły być znane 

przez Uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. W przypadku: 

1) nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% ogólnej liczby zajęć, 

2) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zasad współżycia społecznego, 

Koordynator projektu ma prawo usunąć uczestnika z Projektu. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

5. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu lub jego usunięcia, Koordynatorzy szkolni mają 

obowiązek zapewnić kolejną osobę do udziału w Projekcie. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator projektu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i  obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 

 

 



 

 

Wykaz Załączników: 

Załącznik nr 1    Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń). 

Załącznik nr 2   Deklaracja uczestnictwa w projekcie (nauczyciel). 

Załącznik nr 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych        

osobowych  w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020–dane uczestników 

indywidualnych). 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika Projektu (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych   

osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych). 

Załącznik nr 5   Opinia Wychowawcy Klasy (uczeń). 

Załącznik nr 6    Opinia Dyrektora Szkoły (nauczyciel). 

Załącznik nr 7      Kwestionariusz Danych Osobowych Uczestnika Projektu. 

 

 


