Projekt pn. „Podstawowa sprawa – wiedza!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik
do Zarządzenianr 196/2017
z dnia 14 listopada 2017 roku
Wójta Gminy Kłomnice
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„PODSTAWOWA SPRAWA – WIEDZA!”
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
pozaszkolne dla uczniów i uczennic oraz szkolenia dla nauczycieli realizowane w
ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-02G2/17 pt.: „Podstawowa sprawa –
wiedza!” w tym w szczególności zasady przyjmowania zgłoszeń oraz procedury
kwalifikacyjnej.
2. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.4.
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
3. Beneficjentem Projektu jest Gmina w Kłomnicach z siedzibą w Kłomnicach, przy ul.
Strażackiej 20, 42-270 Kłomnice.
§2
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Projekt – projekt nr WND-RPSL.11.01.04-24-02G2/17 pt.: „Podstawowa sprawa –
wiedza!”, realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.0424-02G2/17, z dnia 16.11.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a
Urzędem Gminą Kłomnic.
2) Realizatorzy Projektu –Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza, ul. Szkolna
1, 42-270 Kłomnice, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa, ul. Szkolna 18, 42-270
Garnek, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego , ul. Główna 6a, 42-270
Skrzydlów; Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, ul. Częstochowska 22, 42270 Witkowice
3) Wniosek o dofinansowanie projektu - wniosek o dofinansowanie projektu nr WNDRPSL.11.01.04-24-02G2/17 złożony przez Gminą Kłomnice w odpowiedzi na
konkurs numer RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16,w przypadku wprowadzenia zmian
we wniosku przez wniosek o dofinansowanie projektu rozumie się aktualną wersję
wniosku wraz ze zmianami;
4) Instytucja zarządzająca– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w
Katowicach, z siedzibą w Katowicach,przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
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5) Umowa o dofinansowanie projektu - umowa zawarta pomiędzyInstytucją
Zarządzającą a Gminą Kłomnice, określająca zasady realizacji i finansowania projektu
w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego;
6) Biuro Projektu – komórka organizacyjna Projektodawcy utworzona celem
zarządzania i obsługi Projektu oraz kontaktu i współpracy z Realizatorami i
Uczestnikami Projektu z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kłomnicach przy ul.
Strażackiej 20, 42-270 Kłomnice
7) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie;
8) Szkolne Biura Projektu – komórka organizacyjna wyznaczona w siedzibie
RealizatorówProjektu oddelegowana do realizacji zadańzwiązanych z procesem
rekrutacji do projektu, w szczególności odpowiadająca za weryfikację dokumentów
rekrutacyjnych oraz kwalifikowaniem uczestników, rozpowszechniające i przyjmujące
dokumenty rekrutacyjne do Projektu – zarówno od uczennic/uczniówkażdej ze Szkół;
9) Koordynator Szkolny Projektu – osoby wskazane przez Dyrektorów
poszczególnychszkół objętych wsparciem w ramach Projektu, rozpowszechniające i
przyjmujące dokumenty rekrutacyjne do Projektu, odpowiedzialna za weryfikacje
dokumentówrekrutacyjnych, wydającah decyzje rekrutacyjne, zatwierdzających listy
Uczestników Projektu, listę osób rezerwowychitp.;
10) Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie;
Proces rekrutacji
§3
1. Rekrutację uczestników prowadzą Realizatorzy projektu;
2. Proces rekrutacji uczniów i uczennic prowadzony jest odrębnie do każdej z dwóch
edycji zajęć w ramach Projektu - równoważnych z następującymi latami szkolnymi:
1) I edycja: 2017/2018, zajęcia realizowane w okresie od XI 2017 do VI 2018 –
termin rekrutacji do 16.11.2017 r.
2) II edycja: 2018/2019;_zajęcia realizowane w okresie od IX 2018 do VI 2019 –
termin rekrutacji do 15.09.2017 r.
3. Proces rekrutacji nauczycieli i nauczycielek prowadzony będzie raz, w terminach
odpowiadających rekrutacjiuczniów/uczennic do I edycji Projektu.
4. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie oddzielnie dla każdej ze szkół objętych
wsparciem w ramach projektu,zgodnie z limitami wskazanymi we wniosku o
dofinansowanie.
5. W przypadku nie zakwalifikowania do udziału w poszczególnych edycjach zajęć w
Projekcie, odpowiedniej liczby osób,proces rekrutacji zostanie przedłużony.
§4
1. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w zajęciach i szkoleniach w Projekcie,
zobowiązane są do zgłoszenia w Szkolnym Biurze Projektu Karty Zgłoszenia Udziału
w Projekcie odpowiednio wg Załączników nr 1 do Regulaminu.
2. Kartę zgaszenia Udziału w Projekcie należy dostarczyć osobiście do Szkolnego Biura
Projektu w szkole, w której organizowane będą zajęcia, w których chce brać udział
kandydat/kandydatka.
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3. Szklone Biura Projektu będąsię znajdowały w wyznaczonym miejscu jednej ze szkół:
1) Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza, ul. Szkolna 1, 42-270
Kłomnice
2) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa, ul. Szkolna 18, 42-270 Garnek
3) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego , ul. Główna 6a, 42-270
Skrzydlów
4) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego, ul. Częstochowska 22, 42-270
Witkowice
4. Dokumenty rekrutacyjne niezbędne do zgłoszenia udziału w Projekcie zostaną
umieszczone na podstronie internetowej Projektu na stronie internetowej szkół
biorących udział w projekcie.
5. Szkolne Biuro Projektu wymienione w ust. 3 będą czynne od poniedziałku do piątku
(poza dniami wolnymi od pracy, świętami itp.) w godzinach 8:00 – 12:00.
6. Koordynator Szkolny Projektu, każdemu dostarczonemu zgłoszeniu nadają numer
oraz potwierdzają wpłyniecie dokumentów swoim podpisem.
7. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i
niedyskryminacji.
8. O miejscu na liście osób chętnych do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń
tj. data i godzina wpływu do Szkolnego Biura Projektu kompletnego i poprawnie
wypełnionego zestawu dokumentów rekrutacyjnych.
§5
1. Weryfikacji napływających dokumentów rekrutacyjnych dokonuje Komisja
Rekrutacyjna składająca się z Koordynatora Szkolnego Projektu oraz Dyrektora
Szkoły. Dokonuje jej zgodnie z określonymi kryteriami formalnymi i punktowymi:
1) KRYTERIA FORMALNE
Ocena dokumentów rekrutacyjnych na podstawie kryteriów formalnych ma postać
”0-1” tzn. „ spełnia - nie spełnia”.
Nr
Nazwa Kryterium
Liczba punktów
uczniowie/nauczyciele
1. Poprawność złoconych dokumentów 1
czytelność, kompletność, itp.
2. Złożenie dokumentów w terminie
1
określonym w §2 ust. 2
niniejszego Regulaminu
3. Przynależność do grupy docelowej
1
Projektu
4. Zamieszkanie (w rozumieniu kodeksu
1
cywilnego) i/lub świadczenie pracy i/lub
nauka na terenie woj. Śląskiego
Razem:
4 pkt
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Kandydat, który nie spełni kryteriów formalnych tj. otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium nr 3
lub/i nr 4 nie może uzyskać statusu Uczestnika Projektu.
2. KRYTERIA PUNKTOWE
Nr

Nazwa Kryterium

1.

Orzeczenie o niepełnosprawności

1

2.

Nieuczestniczenie w ostatnich 2 latach od
momentu rozpoczęcia Projektu w zajęciach
dofinansowanych z EFS

1

Razem:

2 pkt.

3. W momencie uzyskania przez dwie osoby ubiegające się o udział w Projekcie
identycznej liczby punktów przyznanej przez Komisję Rekrutacyjną w ramach
kryteriów formalnych i punktowych, kryterium rozstrzygającym będzie kolejno
wpłynięcia zgłoszeń .
4. W przypadku, gdy w toku postępowania rekrutacyjnego pojawią się wątpliwości co
do prawidłowo ci zgłoszenia udziału w projekcie Realizator Projektu może w
każdej chwili żądać od kandydata dodatkowych dokumentów, uzupełnień lub
wyjaśnień .
5.

Dokumenty niezgodne z wymogami regulaminu, dokumenty niekompletne,
składane po terminie, albo nie obejmujące wymaganej zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika projektu, nie będą przyjmowane.

1.

§6
Do obowiązku Komisji Rekrutacyjnej należy konieczność
potwierdzenia:
1)

zweryfikowania i

elementu kwalifikowalności danego Uczestnika Projektu związanego z
posiadaniem przez kandydata na Uczestnika Projektu statusu ucznia szkoły
otrzymującej w Projekcie,

2)

informacji nt. średniej ocen uzyskanej - przez ucznia/uczennic ubiegając się o
nadanie statusu Uczestnika Projektu - na zakończenie roku szkolnego
bezpośrednio poprzedzającego uczestnictwo w Projekcie, m. in. w celu
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przyznania dodatkowego punktu w procesie rekrutacji (wzór stanowi Załącznik
nr 5 do Regulaminu Rekrutacji).
2.

W trakcie procesu rekrutacji powstają następujące typy list:
1)

lista osób ubiegających si o nadanie statusu Uczestnika Projektu,

2)

lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie,

3)

lista Uczestników Projektu,

4)

lista rezerwowa osób, spełniających wszystkie kryteria formalne, które z
powodu wyczerpania miejsc nie zostały wciągnięte przez Komisję Rekrutacyjną
na list osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

1.

§7.
O zakwalifikowaniu uczniów do udziału w zajęciach realizowanych w Projekcie –
uczniówpoinformuje Komisja Rekrutacyjna, poprzez wywieszenie imiennych list
na tablicach informacyjnych w Szkołach.

2.

Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną poinformowani o
fakcie zakwalifikowania do Projektu drogą mailową .

3.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia
pisemnej deklaracji udziału w projekcie według wzoru stanowiącegozłącznik nr 5
do regulaminu Rekrutacji wraz z pisemną zgód na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika projektu zgodnie z wzorem wymaganym przez Instytucji
Zarządzając.

1.

§8
Nie złożenie przez kandydata deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z pisemna
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z wymogami Instytucji
Zarządzającej skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie.

2.

W przypadku, gdy kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie zrezygnuje z
uczestnictwa w projekcie lub utraci prawo udziału w projekcie, na jego miejsce
przyjmowany jest pierwszy kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć
uczestnictwa w projekcie i dopełni wymogi określone w § 7 ust. 3.
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§9
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagaj zatwierdzenia w formie
pisemnej.

2.

Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Załącznik 1:
Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie – uczniowie szkół podstawowych
3.

Załącznik 2:
Załącznik 3:

Wzór listy uczniów ubiegających się o nadanie statutu uczestnika w Projekcie –
kryteria punktowe
Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
I. Dane ucznia/uczennicy
Imię
(Imiona)
Płeć

Nazwisko
 kobieta
 mężczyzna

Pesel
Miejsce kształcenia
W dniu, w którym
składam
niniejszą
Kartę
Zgłoszenia
jestem
uczniem/uczennicą
uczęszczającą do:
Wybór edycji

 Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w
Kłomnicach
 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w
Skrzydlowie
 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w
Witkowicach
 I edycja – rok szkolny 2017/2018

Wybór zajęć

_______________________
Miejsce i data

_____________________
Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
1. Dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą i
zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń z prawdą
niezgodnych,
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu i Regulaminem Rekrutacji i zgadzam się z
ustalonymi w nich zasadami,
3. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
4. Jestem świadomy/a, że złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje
- zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji - Komisja Rekrutacyjna w toku procesu
rekrutacji do Projektu,
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
niezbędnych celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu
6. Wyrażam zgodę na dokumentowanie mojego uczestnictwa w Projekcie w formie zdjęć, na
publikację zdjęć z moim wizerunkiem na podstronie Projektu www.klomnice.pl oraz
archiwizowanie ich w dokumentacji Projektu w celu jego ewaluacji.

_______________________
Miejsce i data

_____________________
Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE„PODSTAWOWA SPRAWA – WIEDZA!”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię (Imiona)
dziecka
Adres zamieszkania

Nazwisko dziecka

Pesel dziecka
Nazwa szkoły

w Projekcie którego Beneficjentem jest Gmina Kłomnice.
Wyrażam zgodę na dokumentowanie uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie w postaci
zdjęć z zajęć, na publikacjęzdjęć z jego wizerunkiem na podstronie Projektu
www.klomnice.pl oraz na ich archiwizowanie w dokumentacji Projektu celem ewaluacji.

_______________________
Miejsce i data

_____________________
Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

Pieczęć Szkoły
Lista uczniów ubiegających się o nadanie statusu uczestnika
w Projekcie „Podstawowa sprawa – wiedza!”
L.
p.

Imię

Nazwisko

PESEL

Nazwa
szkoły

Płeć

Nieuczestnic
zenie w
ostatnich 2
latach od
momentu
rozpoczęcia
Projektu w
zajęciach
dofinansowa
nych z EFS

Orzeczenie o
niepełnosprawnoś
ci

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śliskiego na lata 2014 - 2020, 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
_______________________
Miejsce i data

_____________________
Podpis Komisji
Rekrytacyjnej

Projekt pn. „Podstawowa sprawa – wiedza!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PODSTAWOWA SPRAWA – WIEDZA!”
1. Ja niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie „Podstawowa sprawa – wiedza!”,
realizowanym przez Gminę Kłomnice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śliskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa XI – Poddziałanie 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs_
2. Oświadczam, że zgodnie z otrzymana decyzją Komisji Rekrutacyjnej spełniam kryteria
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie.
3. Oświadczam, że znane mi są zasady udziału w Projekcie zawarte w Regulaminie Rekrutacji i
Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, tym samymzobowiązuję się do systematycznego
udziału w formach wsparcia, do udziału w których zostałam/em zakwalifikowana/y.
4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz
po jego zakończeniu.
5. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez
UnięEuropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Dane uczestnika
Imię (Imiona)

Nazwisko

Płeć
Pesel
Wiek uczestnika w
chwili przystąpienia
do projektu
II. Dane kontaktowe
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu
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Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Szczegóły i rodzaj wsparcia
Data
rozpoczęcia
udziału w projekcie

Data zakończenia
udziału w
projekcie
Zakończenie udziału w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa:
Rodzaj przyznanego wsparcia:
Osoba z niepełnosprawnościami:

_______________________
Miejsce i data

_____________________
Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„PODSTAWOWA SPRAWA – WIEDZA!”

................................................................................., w związku z przystąpieniem do projektu
pn. „Podstawowa sprawa – wiedza!”, oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śliskiego
pełniący funkcji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śliskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z
realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
oraz działa_ informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane
uczestników projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną
przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2
pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c. Ustaw_ z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.
Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z pó_n. zm.);
5. Moje dane osobowe zostały powierzone
realizującemu Projekt – Gmina Kłomnice;

do przetwarzania

Beneficjentowi

Projekt pn. „Podstawowa sprawa – wiedza!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom
realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śliskiego na lata 2014 - 2020
nazlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta;
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niżupoważnione na
podstawie przepisów prawa. Danebędą także przekazywane do Centralnego Systemu
Teleinformatycznego prowadzonego przez MinisterstwoInfrastruktury i Rozwoju, ul.
Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
8) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

_______________________
Miejsce i data

_____________________
Podpis Rodzica/Opiekuna
prawnego

