
 

Projekt RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy”, 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

  

 

Data wpływu Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie 

Numer rekrutacyjny 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany/a 

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia, realizowanych w ramach 
projektu nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy” 

  

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) wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, których celem jest udoskonalenie oferowanego 

dotychczas wsparcia i lepsze dostosowanie  do potrzeb przyszłych uczestników, jak również na udział w 
badaniach ankietowych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu i w okresie do 6-ciu miesięcy po jego 
zakończeniu; 

9) zobowiązuję się poinformować w trybie niezwłocznym, w formie pisemnej Wnioskodawcę o zmianach 
dotyczących danych osobowych oraz o wszelkich innych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłową 
realizację projektu. W sprawach spornych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego; 

10) zostałem poinformowany 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; 

11) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Powiat Świdnicki (Wnioskodawcę) oraz 
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (Realizator Projektu) , (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu realizacji projektu; 

12) wyrażam zgodę  na nieodwołalne i nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystywanie  teraz i w przyszłości przez 
Powiat Świdnicki (Wnioskodawca) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (Realizator Projektu) wszelkich 
dokumentów przedstawiających wizerunek mojej dziecka (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia tych 
dokumentów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z realizacją projektu;  
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13) jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz zapoznałem/am się z 
powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 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 odpis uczestnika projektu 

 

 

Do Deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku/ wykorzystanie 

wizerunku  

Załącznik nr 4 – deklaracja udziału w warsztatach 

Załącznik nr 5 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
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Załącznik  nr 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Do Projektu  nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy” 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne,  

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

I. Dane uczestnika projektu 

/PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM; WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ZNAKIEM „X” W KWADRACIE/ 

 
I. Dane o uczestniku projektu  

1 Imię i nazwisko  

2 Nr PESEL            

3 Płeć ❑ kobieta  ❑ mężczyzna 

4 
Wiek w chwili przystąpienia 

do projektu 
 

5 Wykształcenie 

❑ BRAK (brak formalnego wykształcenia- ISCED 0) 

❑PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej - 

ISCED 1) 

❑GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej - 

ISCED 2) 

❑ PONADGIMNAZJALNE (liceum, technikum, szkoła zawodowa  - ISCED 3) 

❑ POLICEALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły policealnej - 

ISCED 4) 

❑WYŻSZE (pełne i zakończone– licencjat lub magisterium - ISCED 5-8) 

6 

 

 

Dane kontaktowe 

Województwo: Powiat: 

Gmina: Miejscowość: 

Ulica: Nr budynku: 

Nr lokalu:  Kod pocztowy: 

Telefon kontaktowy: 
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Adres email: 

7 

 

Status osoby na rynku pracy 

w chwili przystąpienia do 

projektu 

❑ Osoba bezrobotna 

niezarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy, w tym:  

❑ Długotrwale bezrobotna (pow. 12 m-cy) 

❑ Inne 

❑ Bierna zawodowo, w tym:  

 

❑ Ucząca się  

❑ Osoba nieuczestnicząca w kształceniu 

lub szkoleniu 

❑ Inne (np. urlop wychowawczy) 

❑ Osoba bezrobotna 

zarejestrowana w ewidencji 

urzędów pracy 

❑ Długotrwale bezrobotna (pow. 12 m-cy) 

❑ Inne 

❑ Osoba pracująca 

Wykonywany zawód: ……………………. 

Zatrudniony w: ………………………………. 

Przebywająca na urlopie:  

❑ macierzyńskim  

❑ rodzicielskim 

8 

Jestem niepełnosprawny lub posiadam dziecko z 

niepełnosprawnościami / deficytami  

należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lub 

zaświadczenie lekarskie o deficycie dziecka 

❑ TAK    ❑ NIE 

❑  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

12 
Uczestnik projektu jest osobą należącą do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia 

❑ TAK     

❑ NIE     

❑ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

13 
Uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
❑ TAK    ❑ NIE 

14 
Uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (niż wymienione powyżej w pkt. 8-13) 

(wypełnia Realizator)  

❑ TAK    ❑ NIE 

❑  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
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Oświadczam, że: 

a) zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu uczestnictwa w projekcie, które akceptuję 
deklaruję ich przestrzeganie, 

b) jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu, 
c) zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
 

Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 

a) wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi do ww. ustawy, oraz 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 /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/), do celów związanych z rekrutacją 
i monitoringiem projektu nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole 
Podstawowej nr 7 w Świdnicy”  na rzecz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i innych 
instytucji, odpowiedzialnych za realizację/nadzór/kontrolę/monitoring  programów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

b) oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ny o prawie dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 

formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

 

........................................................... 

miejscowość, data 

 

 

         …..………………………………………………… 

         czytelny podpis uczestnika projektu  
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Załącznik Nr 2 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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 RODO) oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. 
„Przedszkola na medal- wsparcie przedszkoli specjalnych w powiecie świdnickim” 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych jest: 

▪  w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże 

J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; 

▪ w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  

▪ Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl; 

▪ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail 

iod@miir.gov.pl; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą 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, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz 

statystycznych; 

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

mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO - dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WD 2014 – 2020 na podstawie:  

▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

mailto:
mailto:iod@miir.gov.pl
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▪ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

▪ ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

dodatkowo w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji 

Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020” na 

podstawie: 

▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

a w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych” na podstawie:   

▪ rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi. 

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020, 

Beneficjent, Partner (jeśli dotyczy)  oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub specjalistycznym 

firmom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji 

Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub 

beneficjenta badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020; 

6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu (dotyczy sytuacji, 

gdy obowiązek informacyjny realizowany jest wobec uczestników projektów); 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia 

projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia 

archiwizowania dokumentacji; 

8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do 

usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się 

z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy; 

9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

10) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

11) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w 

formie profilowania. 
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…………………………………………………….   ………………………………………………………. 

       miejscowość, data)                             czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik Nr 3 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE/WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a  oświadczam, iż w związku z przystąpieniem do projektu RPDS.10.02.01-02-

0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy”, ” 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy 

horyzontalne,  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 

2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  wyrażam zgodę  na nieodwołalne i nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystywanie  

teraz i w przyszłości przez Powiat Świdnicki (Wnioskodawca) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy 

(Realizator Projektu) wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek mojego dziecka (zdjęcia itp.) 

w celach upublicznienia tych dokumentów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie 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 projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Projekt RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w 
Świdnicy”, 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

 

 

  

Załącznik Nr 4 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W WARSZTATACH 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam chęć udziału w* : 

⎕     4 warsztatach stacjonarnych 

⎕    4 warsztatach wyjazdowych 

⎕    8 warsztatach (4 stacjonarnych i 4 wyjazdowych)  

 

 

 

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

       miejscowość, data)                             czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zaznacz właściwe 
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Załącznik Nr 5 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy” realizowanym w ramach 

Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne,  Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

§ 1 

Informacje o projekcie  

1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji oraz 

warunki uczestnictwa w projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna 

edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy”, realizowanym przez Powiat 

Świdnicki 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy 

horyzontalne,  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 

2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego   

3. Biuro projektu : 58-100 Świdnica, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, województwo 

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

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:  

1. Projekt – Projekt nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole 

Podstawowej nr 7 w Świdnicy”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, 

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie 

http://www.niepelnosprawni.pl/
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równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne,  Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

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

8842369827, REGON: 890718308 

3. Podmiot zaangażowany w realizację projektu – Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, u. 

Rotmistrza W. Pileckiego 3, 58-100 Świdnica, NIP: 8842742396  

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

Powiat Świdnicki, 58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 7 

5. Dane osobowe - oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi do ww. ustawy, oraz 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 /Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1/; zwanymi dalej „ustawą o ochronie 

danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez 

Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta; 

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

osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego; 

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

8. 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 

na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej: osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;  

9. Rodzic – ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów 

prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,  

10. Dziecko z niepełnosprawnością – dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły lub placówki 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

11. Osoby z niepełnosprawnościami –osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
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psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); 

12. Komisja Rekrutacyjna – zespół składający się Koordynatora Merytorycznego oraz Kierownika 

Projektu powołany do oceny uczestników do projektu 

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

z załącznikami (Deklaracja, Oświadczenia oraz Regulamin); 

14. Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem; 

15. Koordynator Merytoryczny- osoba koordynująca działania w zespołach szkół, organizująca 

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

niniejszym Regulaminem;  

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

kampanii informacyjnej, promocją projektu, monitoringiem wskaźników, SL2014 

 

§ 3  

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Projekt „Nowoczesna edukacja w Szkole Specjalnej nr 7 w Świdnicy” 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

2. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy 

3. Wsparcie w ramach Projektu jest skierowane do 65 uczniów (20dz., 45 chł.) oraz min. 18 

rodziców 

4. Celem głównym projektu jest wsparcie uczniów  ze Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 7 w 

Świdnicy w zakresie kształt kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy i w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na 

kolejny etap kształcenia . 

5. W ramach Projektu zostaną zrealizowane poniżej wskazane działania: 

a. pilotażowe WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  

b. PIKNIKI terapeutyczno-edukacyjne  

c. zajęci terapeutyczne z udziałem zwierząt (dogoterapia, onoterapia, alpakoterapia, 

felinoterapia, galloterapia, rodoterapia)  

d. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne 

na rynku pracy (kompetencja – kreatywność) : warsztaty teatralne, przedstawienia 

teatralne, warsztaty mydlarskie 

e. Warsztaty dla rodziców 

      6. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia: 

1) WARSZTATY dla rodziców -,,Razem w przyszłość ” Animacje dla dzieci i dorosłych  

2) WARSZTATY dla rodziców ,,Zdrowe odżywianie i aktywność ruchowa mojej rodziny 
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3) WARSZTATY dla rodziców -,,Kto nosi plecak?- czyli rzecz o samodzielności” 

4) WARSZTATY dla rodziców ,, Dzisiaj Jasiu, jutro Jan.” 

5) WUS w TERENIE - 4 dni Poznań dla 9 uczniów kl. 4-6 wraz z 2 opiekunami 

6) WUS w TERENIE - 4 dni Zieleniec dla 9 uczniów kl. 4-6 wraz z 2 opiekunami 

7) WUS w TERENIE -5 dni Poznań dla 9 uczniów kl. 7-8 wraz z 2 opiekunami 

8) WUS w TERENIE -5 dni Zieleniec - dla 9 uczniów kl. 7-8 wraz z 2 opiekunami.  

9) SPECJALISTYCZNY TURNUS RODZINNY Z WARSZTATAMI EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYMI – 12 dni 

–Dziwnówek- dla 18 uczniów klas 4-8 i ich rodziców (18 osób) wraz z 2 opiekunami/trenerami.  

WARSZTATY dla rodziców poświęcone są problematyce wdrożenia dzieci do samodzielności i 

sposobom kształtowania umiejętności kluczowych jak: umiejętność rozumienia, przedsiębiorczość, 

kreatywność , rozwiązywanie problemów, umiej. uczenia się, umiej. pracy zespołowej w kontekście 

środowiska 

10) ,, Jak wspierać samoocenę dziecka?”  

11) ,,Rodzic (nie)doskonały”  

12) ,, Trudy wchodzenia w dorosłość”  

13) ,,Razem w przyszłość ” Animacje dla dzieci i dorosłych.  

SPECJALISTYCZNE zajęcia terapeutyczne z zakresu zootearpii/animoloterapii rozwijające kompetencje 

emocjonalne, zapewniające wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu 

na kolejny etap kształcenia. Są to zajęcia uzupełniające ofertę szkoły: 

1) dogoterapia 

2) onoterapia  

3)alpakoterapia  

4)felinoterapia 

5)galloterapia 

6)rodoterapia 

ZAJĘCIA rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na 

rynku pracy (kompetencja – kreatywność) 

7) Warsztaty teatralne  

8) Przedstawienia teatralne  

9) Warsztaty mydlarskie  

7. 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.  

8. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach Projektu są bezpłatne.  
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§ 4 

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

1. Rekrutacja Uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną.  

2. Kryterium uczestnictwa uczniów w projekcie dla wszystkich zaplanowanych działań 

wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych:  

1) formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami o przystąpieniu do Projektu; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Treść regulaminu i wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu  

oraz umieszczone na stronie internetowej www.niepelnosprawni.swidnica.pl  

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

projektu. 

 

§ 5 

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI 

1. Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona w terminach: 

1) Uczniowie – przez cały okres realizacji projektu;  

2) Rodzice – przez cały okres realizacji projektu; 

2. Dokumenty rekrutacyjne można składać: 

1) uczniowie – bezpośredni u nauczycieli lub w biurze projektu  

2) rodzice – bezpośredni u trenerów prowadzących warsztaty lub w biurze projektu 

3. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w zależności od harmonogramu realizacji 

5. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego  

traktowania oraz niedyskryminacji wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. 

6. Za moment przystąpienia Uczestnika do Projektu przyjmuje się dzień udziału w pierwszej formie  

wsparcia. 

 

§ 6 

ZASADY REKRUTACJI -  RODZICE 

1. Rodzice wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie  

formularza rekrutacyjnego, bezpośrednio do trenera lub w biurze projektu  

2. Warunkiem udziału rodzica w Projekcie jest: 

1) złożenie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej;  

2) złożenie Deklaracji udziału w warsztatach :  

-  4 warsztatach stacjonarnych 0-4 pkt  

-  4 warsztatach wyjazdowych 0-4 pkt  

3) PUKNTACJA: 

8 pkt. otrzyma rodzic, który zadeklaruje udział w 8 warsztatach;  

http://www.niepelnosprawni.swidnica.pl/
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0 pkt. otrzyma rodzic który nie zadeklaruje udziału w żadnym warsztacie 

 

§ 7 

ZASADY REKRUTACJI -  RODZICE 

1. Rodzice wyrażają wolę udziału w Projekcie poprzez złożenie w wyznaczonym terminie  

formularza rekrutacyjnego, bezpośrednio do trenera lub w biurze projektu  

2. Warunkiem udziału rodzica w Projekcie jest: 

1) złożenie kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej;  

2) złożenie Deklaracji udziału w warsztatach :  

-  4 warsztatach stacjonarnych 0-4 pkt  

-  4 warsztatach wyjazdowych 0-4 pkt  

3) PUKNTACJA: 

8 pkt. otrzyma rodzic, który zadeklaruje udział w 8 warsztatach;  

0 pkt. otrzyma rodzic który nie zadeklaruje udziału w żadnym warsztacie  

 

§ 8 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

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

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn  

natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie  

rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może zrezygnować z udziału w Projekcie 

przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym koordynatora merytorycznego, nie później niż na pięć 

dni przed rozpoczęciem zajęć. 

4. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej  

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników projektu w 

szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję 

o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik projektu  

  

§ 9 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 

1) udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie; 

2) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu; 

3) zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Projektu bądź jego  

udziału w Projekcie, które będą rozpatrywane przez Kierownika projektu; 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
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1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

2) systematycznego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, które zostały dla Uczestnika  

przewidziane w ramach Projektu; 

3) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu; 

4) poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego  

trwania oraz po zakończeniu; 

5) rodzice potwierdzają uczestnictwo w zaplanowanych formach wsparcia poprzez 

każdorazowe złożenie podpisu na liście obecności  

6) usprawiedliwienia uzasadnionej nieobecności spowodowanej np. chorobą lub ważnymi  

sytuacjami losowymi w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W przypadku choroby  

oraz innych nieobecności z przyczyn losowych – pisemne wyjaśnienie (w przypadku  

niepełnoletnich uczniów – rodzica lub opiekuna prawnego); 

7) w przypadku opuszczania zajęć bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia,  

istnieje możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników projektu; 

8) niezwłocznego poinformowania koordynatora merytorycznego o rezygnacji z udziału w Projekcie.  

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych  

od Uczestnika projektu (np. w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację  

uczestnictwa w Projekcie). W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne  

oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach, które podpisuje wraz z rodzicem lub opiekunem  

prawnym w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji. 

 

§ 10 

Zasady monitoringu Uczestników Projektu 

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. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu współfinansowane są z Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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2. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach  

projektu formach wsparcia. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Projektu należy do Kierownika projektu działającego  

z upoważnienia i w porozumieniu z Beneficjentem projektu. 

4. Zmianie mogą ulec te zapisy Regulaminu, które są regulowane postanowieniami prawa w  

przypadku jego modyfikacji lub zmiany interpretacji. 

5. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika projektu. 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, o których Uczestnicy projektu  

zostaną niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod  

rygorem jego nieważności. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy  

Kodeksu Cywilnego. 

8. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Biurze projektu oraz zostanie zamieszczony na stronie  

Internetowej www.niepelnosprawni.swidnica.pl 

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o 

dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą . 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania  

Projektu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niepelnosprawni.swidnica.pl/


 
 

 
 

Projekt RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w 
Świdnicy”, 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i go akceptuję:                   

 

 

Świdnica,  

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

miejscowość i data                                                                                   czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

 


