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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
zam. ……………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 
dobrowolnie deklaruję swój udział w zaproponowanych mi formach wsparcia, realizowanych w 
ramach projektu nr RPDS.10.02.04-02-0017/17 pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych 
powiatu świdnickiego”.    
Jednocześnie oświadczam, iż: 

1) zostałem/am poinformowany o celach i założeniach Projektu; 
2) zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w Projekcie i spełniam kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w Projekcie; 
3) mój udział w Projekcie jest dobrowolny; 
4) zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Kadrą Projektu; 
5) zostałem/am poinformowany/a, iż mój udział w projekcie jest bezpłatny oraz uczestniczę w 

projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego;  

6) będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył(a) w działaniach realizowanych w ramach 
Projektu; 

7) zapoznałem/am się z prawami i obowiązkami Uczestnika Projektu określonymi w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie; 

8) zostałem/am poinformowany/a o tym, iż  wszystkie działania w Projekcie realizowane są  przy 
uwzględnieniu i respektowaniu zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiat Świdnicki, (zgodnie z 
art. 29 w związku z art. 28  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 (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 1 19 z 4 maja 
2016, str. 1) (RODO),  w celu realizacji Projektu; 

10) wyrażam zgodę  na nieodwołalne i nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystywanie  teraz  
i w przyszłości przez Powiat Świdnicki wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek 
mojej osoby (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia tych dokumentów za pośrednictwem 
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z realizacją Projektu;  

11) jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że 
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. W przypadku osób niepełnoletnich 
wszystkie dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz 
zgłoszeniowy, oświadczenia oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
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w Projekcie) muszą być podpisane zarówno przez Uczestnika Projektu, jak i przez prawnego 
opiekuna osoby zgłaszającej się do Projektu. 

 
Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy 
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie” są zgodne 
z prawdą. 
 
 
 
………………………………       ……………………………………………………………… 
     MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 
 
 
 

…………………………………………… 

Podpis Opiekuna prawnego 

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
Załącznik nr 1 – Kwestionariusz Zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku/ 

wykorzystanie wizerunku  
Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo w projekcie osoby niepełnoletniej* 

Załącznik nr 6 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

 
 
*Należy wypełnić wyłącznie w przypadku uczestnictwa w projekcie osoby niepełnoletniej. 
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Załącznik Nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 
 

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do projektu nr RPDS.10.02.04-02-0017/17 pn. „Nowoczesna edukacja w 
szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” 

 
 

Data wpływu formularza 
(wypełnia Beneficjent) 

 

 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Kwestionariusza zgłoszeniowego do 
projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 
Projekcie. Kwestionariusz zgłoszeniowy do Projektu należy wypełnić w sposób 
czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione 
kwestionariusze.  

 

 

W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne  
muszą być podpisane zarówno przez osobą zgłaszającą się do Projektu,  

jak i przez jej prawnego opiekuna. 
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Dane podstawowe 

Nazwisko 
 

Imię 
 

Data urodzenia PESEL Wiek 

Adres zamieszkania 

Ulica 
 

nr domu nr lokalu 

Miejscowość 

Kod pocztowy                                                          Gmina 

Województwo Powiat 
 

Obszar zamieszkania:   wiejski /  miejski   

Dane kontaktowe 

Tel. stacjonarny/ Tel. komórkowy 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
 

Pozostałe dane 

Wykształcenie: 

 niższe niż podstawowe (poziom ISCED 0)  
 podstawowe (poziom ISCED 1)  
 gimnazjalne (poziom ISCED 2)  
 ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3) 
 policealne (poziom ISCED 4)  
 wyższe(poziom ISCED 5-8)  

Zawód wykonywany: 

Zatrudniony w:  

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

 bezrobotny/-a* zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy, od dnia ………………… 

 bezrobotny/-a niezarejestrowany/a w Urzędzie Pracy 

 bierny/-a zawodowo  

 uczący/-a się  

 w trybie stacjonarnym 

 w trybie niestacjonarnym 

 rolnik 

 samozatrudniony  

 zatrudniony  

Faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracją w 
Urzędzie Pracy lub przed przystąpieniem do Projektu (w przypadku osób 
niezarejestrowanych): …………………mies.** 

*do kwestionariusza zgłoszeniowego należy  załączyć  urzędowe zaświadczenie lub inny 
równoważny dokument potwierdzające posiadany ww. status, 
**wypełnić w przypadku osób bezrobotnych*  
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Posiadane uprawnienia, odbyte kursy, szkolenia, licencje (proszę wypisać): 

Dodatkowe umiejętności przydatne w pracy, zainteresowania (proszę wypisać): 
 
 

Specjalne potrzeby: 

Tak*   / Nie  

*Proszę opisać jakie: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Osoba należąca do 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

Tak   / Nie  / Odmowa podania informacji  

Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem  
z dostępu do mieszkań 

Tak   / Nie  

Osoba posiadająca status 
osoby z niepełnosprawno- 
ściami 
 

Tak*  / Nie  / Odmowa podania informacji   
 

* do kwestionariusza zgłoszeniowego należy załączyć urzędowe zaświadczenie 
/orzeczenie lub inny równoważny dokument potwierdzające posiadany ww. 
status, 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 
 

Tak  / Nie  / Odmowa podania informacji  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 29 w związku z art. 28  

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 (ogólne  rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE. L 1 19 z 4 maja 2016, str. 1) (RODO) 

Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą: 

 
………………………………       ……………………………………………………………… 
     MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 
 

…………………………………………… 

Podpis Opiekuna prawnego 

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik Nr 2 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu 
świdnickiego o numerze RPDS.10.02.04-02-0017/17  (zwanym dalej „projektem”) oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 
1.Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego , mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
2.Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem 
zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, jest 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław.  
3.Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi zgodnie z art. 29 w związku z art. 28  
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 (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 1 19 z 4 
maja 2016, str. 1) (RODO),  w zależności od zakresu danych zawartych w załączniku nr 8 do umowy.  
4.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 –2020. 
5.Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 -202 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu.  
6.Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014 -2020, beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 –2020. 
7.Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
8.Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię 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 RPO WD 2014 –2020. 
9.Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
………………………………       ……………………………………………………………… 
     MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 

…………………………………………… 

Podpis Opiekuna prawnego 

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik Nr 3 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE/WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany ………………………………..………………………………. oświadczam, iż w związku z przystąpieniem do 

projektu nr RPDS.10.02.04-02-0017/17 pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu 

świdnickiego” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.2. Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 wyrażam zgodę  na nieodwołalne i nieodpłatne przetwarzanie, 

wykorzystywanie  teraz i w przyszłości przez Powiat Świdnicki wszelkich dokumentów przedstawiających 

wizerunek mojej osoby (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia tych dokumentów za pośrednictwem dowolnego 

medium wyłączenie w celu zgodnym z realizacją ww. projektu. Oświadczam, że jestem pełnoletni(a) i 

nieograniczony/-a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni 

ją rozumiem. 

 

 

 
………………………………       ……………………………………………………………… 
     MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
 
 
 

…………………………………………… 

Podpis Opiekuna prawnego 

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik nr 5 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 
 

OŚWIADCZENIE PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 
 

Ja, niżej podpisany ………………………………..…………………………, legitymujący się dowodem osobistym/paszportem 

(seria i numer)……………………………………………… oświadczam, iż jestem prawnym opiekunem Pana/Pani 

………………………………..………………… i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w projekcie nr RPDS.10.02.04-

02-0017/17 pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” realizowanym 

w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT 

AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA         CZYTELNY PODPIS PRAWNEGO OPIEKUNA  
          UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 
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Załącznik Nr 4 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

 

ZGODA NA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym  
−dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie, nr telefonu, adres e-mailowy) 
−dane kontaktowe (w tym obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA) 
−szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, status na 
rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, rodzaj otrzymanego wsparcia, miejsce pracy, zawód) 
−status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce 
pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność, sytuacja gospodarstwa 
domowego uczestnika, niekorzystna sytuacja społeczna) przez Administratora Danych, którym jest: 
1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50 - 411, Wybrzeże Słowackiego 
12 - 14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych  
związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa  
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 –2020”. 
2.Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 
Warszawa-w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”. Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WD 2014 –2020.Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych  
innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu 
 
 
............................................                                                      ...................................................... 
     miejscowość, dnia      imię i nazwisko, podpis 
 

 

…………………………………………… 

           Podpis Opiekuna prawnego 
                                                                  (tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki Projektu) 
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Załącznik Nr 6 do Deklaracji uczestnictwa w Projekcie 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   
nr RPDS.10.02.04-02-0017/17  

pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” 

 

§ 1  

Informacje o projekcie 

1. Projekt nr RPDS.10.02.04-02-0017/17 pn. 

„Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” 

realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.2. Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 

Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez 

Powiat Świdnicki.  

Projekt realizowany jest w okresie: 01.11.2017 roku do 30.06.2019 roku. 

Projekt obejmuje swym zasięgiem placówki specjalne Powiatu Świdnickiego: Zespoły Szkół 

Specjalnych w Świdnicy, Świebodzicach i Strzegomiu oraz Zespołu Placówek Specjalnych z 

Bystrzycy Górnej 

2. Biuro projektu : 58-100 Świdnica, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 7, województwo 

dolnośląskie, e-mail: szkola@niepelnosprawni.pl, www.niepelnosprawni.pl. 

3. Celem głównym Projektu jest wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w Zespołach Szkół Specjalnych w 

powiecie świdnickim (Świdnica, Strzegom, Świebodzice, Bystrzyca Górna) poprzez 

doposażenie w/w szkół i placówek w pomoce dydaktyczne, organizację zajęć uzupełniających 

ofertę szkoły/placówki, organizację doradztwa i opieki psychologiczno- pedagogicznej dla 

uczniów z niepełnosprawnościami oraz szkolenie, doradztwo i inne formy doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji pod kątem pracy z uczniem niepełnosprawnym. 

Wsparciem zostanie objętych łącznie 276uczniów (74dz, 205chł) dla których odbędą się 

zajęcia dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz dla 77 nauczycieli (68k, 9 m), 

którzy wezmą udział w doskonalących szkoleniach specjalistycznych oraz podnoszących ich 

kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zaktywizowani zostaną 

http://www.niepelnosprawni.pl/
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również rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół , którzy wezmą udział w szkoleniach. 

Projekt realizowany będzie od 01 listopada 2017r. do 30 czerwca 2019r. 
 

§ 2  

Słownik pojęć  

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:  

 

1. Projekt – Projekt nr RPDS.10.02.04-02-0017/17 

pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” realizowany w 

ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 

10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

2. Beneficjent – Powiat Świdnicki, 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej- Curie 7; NIP: 

8842369827; REGON: 890718308 

3. Realizator Projektu – Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy  

4. Wniosek o dofinansowanie projektu – wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez 

Powiat Świdnicki  

5. Dane osobowe – ilekroć w tekście jest mowa o danych osobowych, oznacza to dane 

osobowe zgodnie z art. 29 w związku z art. 28  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 (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 1 

19 z 4 maja 2016, str. 1) (RODO),  dotyczące Uczestników Projektu, które muszą być 

przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta;  

6. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie;  

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie;  

8. Kandydat/Kandydatka – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie;  

9. Uczestnik Projektu – oznacza to uczestnika Projektu w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zamieszczonych 
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na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej: osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;  

10. Komisja Rekrutacyjna – zespół składający się z Kierownika projektu i Koordynatora 

merytorycznego, powołany do oceny uczestników do Projektu;  

11. Dokumenty Rekrutacyjne – należy przez to rozumieć Deklarację Uczestnictwa w Projekcie 

wraz z załącznikami (Kwestionariusz Zgłoszeniowy, Oświadczenia oraz Regulamin), oraz w 

przypadku:  

a) osób nieletnich zgłaszających się do udziału w projekcie: Oświadczenie prawnego opiekuna 

uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie osoby niepełnoletniej,  

b) osób z niepełnosprawnościami: Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub 

inny równoważny dokument;  

12. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem;  

13. Koordynator merytoryczny – osoba koordynująca działania w zespołach szkół, organizująca 

proces rekrutacji oraz biorąca udział we wszystkich jej etapach w zakresie ustanowionym 

niniejszym Regulaminem;  

14. Specjalista ds monitoringu, sprawozdawczości i promocji - osoba zajmująca się  

organizacją kampanii informacyjnej, promocją projektu, monitoringiem wskaźników, 

SL2014 

15. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają orzeczenie  o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego na postawie art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949) 

16. ISCED – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia. Definicja poziomów 

wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 

- 2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS. Stopień uzyskanego wykształcenia jest 

określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie tj. na dzień skorzystania z pierwszej 

formy wsparcia w ramach Projektu określonej w § 4 ust. 1;  
 

§ 3  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr RPDS.10.02.04-02-

0017/17 pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego 

2. Nabór jest prowadzony w sposób jawny i  ciągły przez cały okres realizacji Projektu. 
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3. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 279 ucz. (74dz, 205 chł) dla których 

odbędą się zajęcia dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz dla 77 nauczycieli (68k, 

9 m), którzy wezmą udział w doskonalących szkoleniach specjalistycznych. oraz podnoszących ich 

kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności Zaktywizowani zostaną 

również rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół , którzy wezmą udział w szkoleniach.  

4. Warunkiem kwalifikacji uczestnika do Projektu jest uzyskanie danych wskazanych w Wytycznych 

w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej  na lata 

2014-2020 oraz w projekcie Wytycznych w zakresie monitoringu postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, potrzeb do monitorowania wskaźników kluczowych 

oraz przeprowadzenia  ewaluacji, oraz zobowiązania osób fizycznych do przekazania informacji 

na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.  

5. Ocena kwalifikowalności danego uczestnika Projektu dokonana zostanie na etapie rekrutacji do 

Projektu, gdyż konieczne jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika wszystkich kryteriów 

kwalifikowalności uprawniających go do udziału w Projekcie. Ponadto zgodnie z Wytycznymi 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 co do zasady, kwalifikowalność uczestnika Projektu jest 

potwierdzana bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach Projektu. 

6. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione będą warunki uczestnictwa w 

Projekcie, a jej dane umieszczone na liście uczestników Projektu.  

 
§ 4 

Zakres wsparcia 

 

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia  dla Uczestników Projektu:  

A) Wsparcie w zakresie indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu przy jego przechodzeniu na 

kolejny etap kształcenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli w ZSS w 

Świdnicy: 

1) zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym:  

- integracja odruchów w oparciu o ruch dostosowany do potrzeb ucznia 

-indywidualne porady lekarskie , 

-integracja odruchów w oparciu o ruch dostosowany do potrzeb ucznia,  

-zajęcia indywidualne- spotkania terapeutyczne ,  

-zajęcia dla dzieci z autyzmem- dogoterapia ,  
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-zajęcia o charakterze terapeutycznym ’Cyberoko”,  

-zajęcia terapeutyczne eeg biofeedback , zajęcia dla dzieci z autyzmem- dogoterapia, 

-zajęcia dla dzieci z autyzmem- onoterapia,  

-zajęcia dla dzieci z autyzmem- komunikacja mówik-projekt iks -porozumiewanie się ze 

światem. 

2) szkolenia dla nauczycieli:  

 4 rodzaje szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z zakresu komunikacja mówik- 

projekt iks. 

B) Wsparcie w zakresie indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu przy jego przechodzeniu na 

kolejny etap kształcenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli w ZSS w 

Strzegomiu: 

1) zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym:  

- zajęcia z integracji odruchów w oparciu o ruch dostosowany do potrzeb ucznia- SI,  

-zajęcia z integracji odruchów w oparciu o ruch dostosowany do potrzeb ucznia- Sally 

Godard,  

-zajęcia o charakterze terapeutycznym- terapia ręki,  

-zajęcia o charakterze terapeutycznym- trening funkcjonalny,  

- trening obwodowy Mental Body,  

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- TUS- trening Umiejętności Społecznych, 

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- Tomatis,  

- zajęcia dla dzieci z autyzmem- Makaton,  

- zajęcia dla dzieci z autyzmem- Dobrze czytam,  

- zajęcia wspierające dogoterapia, 

- zajęcia wspierające-wyjazd na zajęcia z hipoterapii, 

-  wycieczki wspomagające rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami: 

2) szkolenia dla nauczycieli:  

 szkolenia dla nauczycieli do SI I i II stopnia,  

 szkolenia dla nauczycieli Sally Godard,  

 szkolenia do terapii ręki,  

 szkolenia do Mental Body 

 Omrfunctional Advanced Body,  

 szkolenie skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym,  

 trening funkcjonalny,  
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 szkolenie ortopedia dla fizjoterapeutów- staw barkowy, 

  MT-REHA trening rehabilitacyjny,  

 kręgosłup- diagnostyka i elementy terapii,  

 kończyna górna- diagnostyka i elementy terapii,  

 kończyna dolna diagnostyka i el. terapii,  

 szkolenia z zakresu TOMATISA,  

 szkolenia z zakresu MAKATON (I,II,II stopień), muzyka i zabawa w MAKATONIE, 

szkolenie dla nauczycieli do pracy z dziećmi z autyzmam KORP,  

 szkolenie do pracy z dziećmi z autyzmem- Metoda dobrego startu,  

 Metoda krakowska- szkolenie,  

 Szkolenie Metoda Weroniki Sherborn,  

 szkolenie Kinezjologia edukacyjna,  

 szkolenie Metoda Knillów,  

 szkolenie dla RP i rodziców „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, 

 szkolenie dla RP i rodziców- Autyzm. 

C) Wsparcie w zakresie indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu przy jego przechodzeniu na 

kolejny etap kształcenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli w ZSS w 

Świebodzicach: 

1) zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym:  

- Integracja odruchów w oparciu o ruch dostosowany do możliwości dziecka- SI,  

- Integracja odruchów w oparciu o ruch dostosowany do możliwości dziecka- rehabilitacja 

grupowa,  

- Integracja odruchów w oparciu o ruch dostosowany do możliwości dziecka- rehabilitacja 

indywidualna, 

- Integracja odruchów w oparciu o ruch dostosowany do możliwości dziecka- Ruch to 

zdrowie,  

- Integracja odruchów w oparciu o zajęcia o charakterze terapeutycznym- terapia ręki ruch 

dostosowany do możliwości dziecka- ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe z chustą 

animacyjną,  

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- usprawnienie czynności karmienia,  

- zajęcia dla dzieci z autyzmem AAC Makaton,  

- zajęcia dla dzieci z autyzmem ACC mówik,  

- zajęcia dla dzieci z autyzmem _TUS,  
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- zajęcia dla dzieci z autyzmem- stymulacja funkcji lewopółkulowych,  

- zajęcia dla dzieci z autyzmem- EEG biofeedback 

2) szkolenia dla nauczycieli: 

 szkolenia dla nauczycieli SI- II stopień  

 terapia ręki- dla Rady Pedagogicznej 

 MAKATON (II,II stopień) 

 szkolenia - Mówik  

 trening umiejętności społecznych Synapsis 

 rozwijanie teorii umysłu 

 szkolenia - jak prowadzić terapię zaburzeń sensorycznych u osób z autyzmem 

 integracja sensoryczna w spektrum autyzmu  

 stymulacja mechanizmów lewopółkulowych 

 EEG biofeedback I  i II stopien 

 RSA biofeedback 

 szkolenie dla RP i rodziców Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 

 szkolenie RP terapia behawioralna dziecka z autyzmem  

D) Wsparcie w zakresie indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu przy jego przechodzeniu na 

kolejny etap kształcenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia dla nauczycieli ZPS w 

Bystrzycy Górnej: 

1) zajęcia dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym:  

- zajęcia sportowe dla wychowanków z zaburzeniami zachowania- BOXING- zwinne ciało,  

- szkółka piłkarska I Ty możesz zostać piłkarzem,  

- zajęcia relaksacyjne i oddechowe jako konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem 

i złością,  

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- terapia dzieci i młodzieży oparta na 

potencjałach,  

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- indywidualna terapia krótkoterminowa,  

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- arteterapia,  

- zajęcia o charakterze terapeutycznym- terapia tańcem i ruchem,  

- zajęcia kompensacyjne- teksty na medal. 

2) szkolenia dla nauczycieli:  

 szkolenie abc terapii krótkoterminowej,  
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 kurs arteterapii dla wychowawców i terapeutów pracujących z gr. dziecięco- 

młodzieżowymi 

2. W projekcie podejmowane będą działania związane z propagowaniem zasad równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn.  

 
§ 5  

Rekrutacja 

 

1. Projekt skierowany jest do 279 uczniów (74dz, 205 chł),  dla których odbędą się zajęcia 

dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz do 77 nauczycieli (68k, 9 m) z placówek 

specjalnych powiatu świdnickiego.  

2. W projekcie będą brali udział uczniowie z Zespołów Szkół Specjalnych w Świdnicy, Świebodzicach 

i Strzegomiu oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych z Bystrzycy Górnej oraz zatrudnieni w tych 

placówkach nauczyciele 

- Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy: 120 uczniów (55 dz i 65 chł); 18 nauczycieli ( 18 K) 

- Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu: 48 uczniów (12 dz. i 36 chł); 13 nauczycieli (13 K) 

- Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach: 61 uczniów (7 dz i 54 chł); 27 nauczycieli (25 K i 2 M) 

- Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej: 50 chłopców; 19 nauczycieli (12K i 7M) 

3. Rekrutacja jest prowadzona w czasie trwania Projektu w sposób ciągły przez cały okres realizacji 

Projektu), otwarty dla wszystkich spełniających kryteria Grupy Docelowej opisanej w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jawny od 02.11.2017r. Nabór – otwarty dla wszystkich spełniających 

kryteria ww. Grupy Docelowej, z uwzględnieniem polityki równych szans, w tym równości płci z 

uwzględnieniem kobiet – w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

4. Biura Projektu znajdują się w Świdnicy (58-100) , ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 

5. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Kierownik Projektu  i 

Koordynator merytoryczny  

6. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie wraz z 

załącznikami: 

a) Załącznik nr 1 – Kwestionariusz Zgłoszeniowy (w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami do kwestionariusza zgłoszeniowego należy załączyć urzędowe 

zaświadczenie/orzeczenie lub inny równoważny dokument potwierdzające posiadany 

ww. status), 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika Projektu  
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c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

wizerunku/ wykorzystanie wizerunku,  

d) Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie prawnego opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu 

zgody na uczestnictwo w Projekcie osoby niepełnoletniej.  

f) Załącznik nr 6- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, 

7. Rekrutacja odbywać się będzie dwufazowo uczniowie/ nauczyciele 

I. Faza I- Sposób i termin rekrutacji  - uczniowie 

Na zajęcia uczniowie szkół specjalnych kierowani będą przez pracujących z nimi  nauczycieli na 

podstawie diagnozy zawartej w IPET (Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny), które 

opracowywane są w placówkach specjalnych dla każdego dziecka na podstawie orzeczenia o 

niepełnosprawności. Narzędzie to pozwoli dobrać odpowiedni rodzaj wsparcia do danego dziecka z 

uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych. Wstępna rekrutacja odbędzie się na początku roku 

szkolnego, a ostateczna z chwilą rozpoczęcia projektu z uwzględnieniem aktualnego stanu liczebnego 

uczniów szkół specjalnych. W przypadku i kończenia szkoły, bądź opuszczenia jej z innych powodów, 

miejsce to zajmuje uczeń, który rozpoczyna naukę w szkole/placówce. 

Wagi punktowe 

W związku ze specyfiką placówek kształcenia specjalnego wydaje się konieczne zastąpienie „wag 

punktowych” przy rekrutacji uczniów na zajęcia diagnozą na podstawie IPET (Indywidualny Program 

Edukacyjno- Terapeutyczny), który określa potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dziecka.  Typy 

niepełnosprawności są bowiem nieporównywalne i trudno byłoby je wartościować poprzez 

przypisywanie im wag. 

II. Faza II- Sposób i termin rekrutacji  - nauczyciele 

Rekrutacja odbędzie się z chwilą rozpoczęcia projektu z uwzględnieniem aktualnego stanu liczebnego 

nauczycieli i nauczycieli- terapeutów szkół specjalnych. Za właściwy przydział planowanych szkoleń 

odpowiedzialny będzie dyrektor danej placówki. 

Wagi punktowe -  nauczyciele 

W przypadku rekrutacji na szkolenia nauczycieli sposób przyjęty przez Wnioskodawcę zakładający 

aktywny udział uczestników projektu we wczesnej fazie tworzenia projektu polegający na planowaniu  

kierunków  rozwoju placówki , określaniu  jej potrzeb a także zdolność do samooceny i wytyczania 

kierunku własnego rozwoju zawodowego wydaje się być wystarczająco transparentny i nie wymaga 

stosowania systemu wag w tym zakresie. 

8. O przyjęciu do Projektu zadecydują ww. kryteria rekrutacji. Warunkiem kwalifikowalności 

uczestnika do Projektu jest uzyskanie danych wskazanych w Wytycznych w zakresie warunków 
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gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz w projekcie 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020, z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 8 Baza danych związanych z 

realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 

ramach RPO WD 2014 – 2020: Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z 

EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym, potrzebnych do monitorowania 

wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji tj.   

1) Uczestnicy indywidualni i pracownicy instytucji: 

−dane uczestnika (imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie)  

−dane kontaktowe (w tym obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA)  

−szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, status 

na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, sytuacja po zakończeniu wsparcia, rodzaj 

otrzymanego wsparcia)  

−status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, 

niepełnosprawność, sytuacja gospodarstwa domowego uczestnika, niekorzystna sytuacja 

społeczna)  

2) Uczestnicy instytucjonalni:  

−dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji)  

−dane teleadresowe (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy, 

telefon kontaktowy, adres e-mail)  

−szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie i we wsparciu, fakt 

objęcia wsparciem pracowników instytucji, rodzaj przyznanego wsparcia)  

9. Zgłoszenia do Projektu można składać w Biurze Projektu: 58-100 Świdnica, ul. Rotmistrza 

Witolda Pileckiego 7 
§ 6  

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) udziału w formach wsparcia w Projekcie wymienionych w § 4 ust. 1 lit.  A, B, C, D do 

których został zakwalifikowany/ skierowany. Dowodem uczestnictwa jest każdorazowe 

osobiste złożenie przez Uczestnika podpisu na listach obecności. Warunkiem zaliczenia 

cyklu szkoleniowego przez Uczestnika Projektu jest jego udział w co najmniej 80% zajęć 

organizowanych w ramach szkoleń/kursów (§ 4ust. 1 lit. A, B, C, D ppkt 2 );  
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b) udziału w formach wsparcia w Projekcie wymienionych w § 4 ust. 1 lit.  A, B, C, D do 

których został zakwalifikowany. Dowodem uczestnictwa jest lista obecności na zajęciach 

c) udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie, zgodnie ze wzorem 

oświadczenia w tym zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w Projekcie;  

d) uczestniczenia w badaniach ankietowych w ramach Projektu;  

e) odbioru przewidzianych w Projekcie materiałów szkoleniowych i certyfikatów, oraz 

potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach;  

f) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu;  

g) niezwłocznego informowania Kierownika Projektu bądź osoby prowadzącej zajęcia o 

przeszkodach uniemożliwiających udział w formach wsparcia przewidzianych w Projekcie;  

h) bieżącego informowania o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na udział i 

kwalifikowalność w Projekcie;  

i) niezwłocznego usprawiedliwiania wszystkich nieobecności u Kierownika Projektu, 

Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia 

lekarskiego lub innych dokumentów wskazujących przyczynę nieobecności na 

zajęciach/szkoleniach/kursach ( w przypadku nauczycieli nie więcej niż 20%). W 

przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego 

usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

uzyskania pisemnej zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie 

oraz do nadrobienia zaległości programowych w terminie wyznaczonym przez 

Koordynatora Projektu;  

j) przystąpienia do egzaminów, zaliczenia ich z wynikiem pozytywnym oraz uzyskania 

odpowiednich certyfikatów/świadectw i przedstawienia ich Kierownikowi projektu; 

2. Uczestnik Projektu ma prawo do :  

a) udziału we wszystkich formach wsparcia w Projekcie wymienionych w § 4 ust. 1 lit. A, B, 

C, D ppkt 1 i 2; 

b) otrzymania materiałów szkoleniowych niezbędnych do przyswajania wiedzy w zakresie 

szkoleń/kursów przewidzianych w Projekcie;  

c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia przewidzianych w Projekcie;  

d) możliwości osobistego kontaktu z kadrą Projektu przez cały okres trwania Projektu; 
 

§ 7 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 
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1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia 
prowadzone w ramach Projektu.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia 
kwestionariusza SL2014 (wskazane w kwestionariuszu zgłoszeniowym). 

3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza 
osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych 
osobowych.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, 
kontroli i ewaluacji Projektu.  

 

§ 8  

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie i skreślenia z listy Uczestników Projektu 

 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik Projektu może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został 

zakwalifikowany, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, informując 

o tym Projektodawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

szkola@niepelnosprawni.pl  lub na adres Biura Projektu 

2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 10 dni przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt 

w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie trwania Projektu, 

Beneficjent może żądać, aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne 

dokumenty usprawiedliwiające rezygnację danego Uczestnika Projektu.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w 

Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika Projektu kosztami jego udziału w Projekcie za 

okres do złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczenia o rezygnacji bądź wycofaniu z udziału 

w Projekcie (koszt udziału Uczestnika Projektu w Projekcie uzależniony jest od rodzaju formy 

wsparcia, w których uczestniczył i obliczany na podstawie faktycznie udzielonego wsparcia)*  

5. W przypadku nieprzystąpienia Uczestnika Projektu do egzaminu/ów przewidzianego/ych w 

Projekcie i ewentualnych egzaminów poprawkowych Beneficjent obciąża Uczestnika Projektu 

kosztami jego udziału w Projekcie*.  

6. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana inna osoba posiadająca takim sam status jak rezygnujący Uczestnik 

Projektu.  

mailto:szkola@niepelnosprawni.pl
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7. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu, odpowiednich do stosowania 

przepisów KC oraz zasad współżycia społecznego.  

8. Osoba skreślona z listy Uczestników Projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, 

odpowiednich do stosowania przepisów KC oraz zasad współżycia społecznego, zobowiązana jest 

do zwrotu pełnych kosztów udziału w Projekcie wskazanych przez Beneficjenta w wezwaniu do 

zapłaty wyliczonych na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu. W takim wypadku 

Beneficjent wystawia dokument obciążeniowy na kwotę pełnych kosztów udziału w Projekcie, 

których niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy*.  
 

§ 9  

Materiały szkoleniowe i prawa autorskie 

 

1. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i w 

związku z tym podlegają ochronie.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wykorzystania materiałów szkoleniowych wyłącznie do 

celów związanych z realizacją szkolenia oraz oświadcza, że nie będzie wykonywać:  

a) Modyfikacji, adaptacji, zmiany, łączenia lub tłumaczenia materiałów szkoleniowych oraz 

tworzenia prac pochodnych na ich podstawie,  

b) Wypożyczania, sprzedaży lub innego rodzaju przekazywania materiałów szkoleniowych 

stronie trzeciej,  

c) Kopiowania lub jakiegokolwiek powielania materiałów szkoleniowych.  

3. Przez akceptację regulaminu Uczestnik Projektu nieodpłatnie przenosi na Beneficjenta 

przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do mogących powstać na potrzeby i w związku z 

realizacją Projektu utworów na wskazanych polach eksploatacji:  

a) utrwalenie,  

b) zwielokrotnianie określoną techniką,  

c) wprowadzanie do obrotu,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera,  

e) publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,  

f) wystawianie,  

g) wyświetlanie,  

h) najem,  

i) dzierżawa.  
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§ 10  

Postanowienia końcowe 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac/ projektów wytworzonych przez 

Uczestników Projektu celem dokumentowania procesu dydaktycznego, pomiaru efektywności 

wsparcia oraz sprawozdawczości projektowej.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 listopada 2017 roku.  

3. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje 

Beneficjent. 

4. Regulamin wraz z dokumentacją rekrutacyjną wymienioną w §5 ust. 6 dostępny jest w Biurze 

Projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta: www.niepelnosprawni.swidnica.pl 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z 

zasadami zawartymi w Wytycznych dla Beneficjentów i Zasadach udzielania wsparcia. Zmiany 

będą obowiązywały z chwilą opublikowania ich na ww. stronie internetowej Projektu. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez 

Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta. Nie przewiduje się procedury odwoławczej od 

niniejszego Regulaminu.  

7. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie niepodpisania umowy 

o dofinansowanie Projektu bądź rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją 

Pośredniczącą. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się 

z treścią regulaminu i go akceptuję: 

                  

  

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

Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

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

Podpis Opiekuna prawnego 

(tylko w przypadku niepełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki) 

 

 

*dotyczy nauczycieli biorących udział w kursach/ szkoleniach 


