
UCHWAŁA NR 20/20 
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia  Regulaminu uczestnictwa w projekcie i Regulaminu rekrutacji 
uczestników/uczestniczek projektu pn. "Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria" 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się: 

- Regulamin uczestnictwa w projekcie "Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria", 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

- Regulamin rekrutacji uczestników / uczestniczek projektu „Innowacje w kształceniu - 
wirtualne laboratoria", stanowiący załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały. Projekt realizowany 
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 - 2020 EFS, Oś priorytetowa: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 
8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 
Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz 
tworzenia i rozwoju CKZiU. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Zarząd Powiatu w Staszowie: 
 
Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak 
 
Wicestarosta: Leszek Guzal 
 
Członkowie Zarządu: Janusz Bąk 
 
Krystyna Semrau 
 
Zbigniew Wiącek 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

nr RPSW.08.05.01-26-0045/19-00 

 

realizowanego przez Powiat Staszowski, w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim.  

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru i zasady uczestnictwa w Projekcie 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”.  

2. Projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 

 

II. Słownik pojęć 
 

§ 2 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

- Projekt – projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”; 

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Świętokrzyskie; 

- Beneficjent – Powiat Staszowski;  

- Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie Rekrutacji oraz Dokumentacji Zgłoszeniowej; 

- Biuro Projektu – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 

Staszów, tel. (15) 864 50 54; 

- Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający formularze zgłoszeniowe i dokonujący 

kwalifikacji uczestników do Projektu; 

- RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego; 

 

 

III. Zakres wsparcia 
 

§ 3 
1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:  

 

1) Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach: technik energetyk, technik 

OZE, technik logistyk, 

2) Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w zawodach:  technik energetyk, technik OZE, 

technik logistyk, 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 20/20

Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 24 lutego 2020 r.
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3) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z języka angielskiego i matematyki, 

4) Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych w zawodach: technik energetyk, 

technik OZE, technik logistyk. 

2. Wsparciem objęte zostały: 

a). Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu – 60 uczniów /4 

nauczycieli/ 

b). Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie – 50 uczniów /3 nauczycieli/ 

c). Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – 70 uczniów /9 nauczycieli/ 

3. Kierunki objęte wsparciem: Technik Energetyk,  Technik OZE, Technik Logistyk. 

4. Wszystkie realizowane formy wsparcia są bezpłatne dla Uczestników projektu.  

 

IV. Uczestnicy Projektu 
 

§ 4 
1. Uczestnikami Projektu będą uczniowie n/w szkół, nie korzystający z tego typu wsparcia w 

innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020: 

a). Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu – 60 uczniów 

b). Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie – 50 uczniów  

c). Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – 70 uczniów. 

2. Szczegółowe zasady naboru Uczestników Projektu oraz zasady funkcjonowania Komisji 

Rekrutacyjnej określa Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu, dostępny w Biurze 

Projektu, Sekretariatach szkół, na stronie internetowej Projektu oraz stronach internetowych 

szkół.  

 

V. Zasady uczestnictwa w Projekcie 
 

§ 5 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich bezpłatnych formach wsparcia 

przewidzianych Projektem, tj. w:  
 

- zajęciach dodatkowych z języka angielskiego oraz matematyki,  

- dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności zawodowe uczniów w zawodach:  technik 

energetyk, technik OZE, technik logistyk (szkolenia z: AutoCad, MultiSIM, Obsługa 

programu komputerowego transport  - spedycja, Obsługa programów magazynowych, Kurs 

operatora wózka widłowego wraz z egzaminem UDT), 

- stażach zawodowych w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we wszystkich 

przewidzianych dla nich formach wsparcia oraz każdorazowego potwierdzania obecności na 

nich podpisem na liście.  
 

3. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest 80% frekwencja na 

zajęciach.  

4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń 

i dokumentów związanych z realizacją Projektu.  

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wymaganych ankiet.  

6. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przystąpienia do testów sprawdzających poziom 

wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach oraz do egzaminów przewidzianych w ramach 

projektu (egzamin UDT – kurs operatora wózka widłowego). 

7. Uczestnicy Projektu otrzymają bezpłatne książki, materiały szkoleniowe i artykuły 

piśmienne, 
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których odbiór potwierdzą własnoręcznym podpisem. W przypadku rezygnacji w początkowej 

fazie zajęć Uczestnicy będą zobowiązani do zwrotu wszystkich materiałów szkoleniowych, 

które zostaną przekazane kolejnej osobie zakwalifikowanej do projektu. 

8. Uczestnicy Projektu podczas zajęć grupowych będą mieli zapewniony nieodpłatny 

poczęstunek. 

 

VI. Obowiązki uczestników Projektu 
 

 

§ 6 
1. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;  

b) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (w tym 

danych wrażliwych -jeśli dotyczy) oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku 

dla celów związanych z realizacją Projektu (w przypadku osób nieletnich wymagana również 

zgoda rodzica / opiekuna prawnego); 

c) terminowe i punktualne stawianie się na zajęcia;  

d) rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami wykładowców;  

e) przystąpienia do egzaminów końcowych; 

f) wypełnianie wszelkich wymaganych przez Powiat Staszowski ankiet związanych 

z realizowanymi w ramach Projektu formami wsparcia;  

g) odbycia 150 godzin stażu u wskazanego przez Powiat Staszowski Pracodawcy. 

 

VII. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
 

§ 7 
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu opracowanym przez 

Beneficjenta.  

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 przez 

Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 2 

Uczestnik projektu może zostać wezwany do zwrotu kosztów uczestnictwa za poszczególne 

formy wsparcia, w których brał udział w Projekcie.  
 

4. Powiat Staszowski zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

słuchacza, lektora lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub 

szczególnego wandalizmu.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych 

do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami 

zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.  
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VIII. Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
1. Beneficjent zobowiązany jest do stosowania wytycznych w zakresie informowania 

o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE i źródłach otrzymanej pomocy.  

2. Interpretacji „Regulaminu uczestnictwa” dokonuje Powiat Staszowski w oparciu 

o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także odpowiednie przepisy prawa 

Unii Europejskiej.  

3. Powiat Staszowski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych 

i wytycznych dotyczących Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie 

na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.  

5. W przypadku zmiany w/w wytycznych Powiat Staszowski zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.  

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta 

projektu.  
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć udziału w Projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria”, realizowanym przez Powiat Staszowski, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie  8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 Zapoznałem/a, się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria” 

 Spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie, określone w Regulaminie uczestnictwa;  

 Nie korzystam z takiego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze Środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 zostałem/am poinformowany/a o warunkach otrzymania wsparcia w ramach projektu „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” i w pełni je akceptuję; 

 zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania i czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia 

(zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, zajęciach dodatkowych z matematyki, szkoleniu oraz stażu 

zawodowym) 

 zostałem/am poinformowany/a, iż projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 zobowiązuję się do przedłożenia Powiatowi Staszowskiemu wszelkich informacji i dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu; 

 wyrażam zgodę na  udostępnienie wizerunku w związku z realizacją projektu, w celach informacyjno-

promocyjnych; 

 zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności prawnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia  

lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. 

 oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym Powiatu Staszowskiego dotyczącym 

przetwarzania moich danych osobowych. 

 

 

 

................................................................................................. 
                                                                                                               data i czytelny podpis uczestnika 
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  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla 

zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  

c) monitoringu, 

d) ewaluacji, 

e) kontroli, 

f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 

g) sprawozdawczości, 

h) rozliczenia projektu, 

i) zachowania trwałości projektu, 

j) archiwizacji. 

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

mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

(RPOWŚ 2014-2020) 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Powiat Staszowski, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 

Staszów oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. Moje dane osobowe mogą zostać 

udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz 

specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020; 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 

przez 
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administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań 

administracyjnych. 

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

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisana/y: …………………………………………………………………....…………………………… 

oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia oferowanego w projekcie „Innowacje 

w kształceniu – wirtualne laboratoria” w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.  

 

 

 

 

 

…………………………….………………………  

Data i podpis  
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO 

UCZESTNIKA W PROJEKCIE 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….wyrażam 

zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego……………………………………. (imię i nazwisko 

dziecka/podopiecznego) na udział w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne 

laboratoria” realizowanym przez Powiat Staszowski, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. 

Informuję, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu 

dostępnym na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Staszowie, 

ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu II piętro, pokój nr 36).  

Jednocześnie oświadczam, że:  

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego (w tym danych wrażliwych) zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie 

z rozporządzeniem 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) 

oraz właściwymi krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych), do celów związanych 

z realizacją i promocją projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, w ramach Poddziałania 

8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, a także w zakresie niezbędnym do 

wywiązania się przez Powiat Staszowski z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec 

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ul. aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Zgoda obejmuje również 

przetwarzanie w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania; 

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści w/w danych osobowych (oraz ich poprawiania); 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez 

Powiat Staszowski dla celów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych związanych 

z realizowanym Projektem oraz prowadzoną działalnością i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu 

wykorzystywania go na potrzeby podane w niniejszym oświadczeniu, ponadto wizerunek mojego 

dziecka/podopiecznego może zostać udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych 

z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego; 

 Jestem świadomy/a, że Zgłoszenie uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w projekcie nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie; 

 

 

…………………………………  …….….………………………………..… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                 CZYTELNY PODPIS 

        RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
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Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu  

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” nr RPSW.08.05.01-26-0045/19-00 

 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 8.5.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1) Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.  

2) Obszar realizacji Projektu: województwo świętokrzyskie.  

3) Biuro realizacji Projektu: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7,     

28-200 Staszów, tel./fax. 15 866 50 38. 

§ 2 

Definicje 
Używane w ramach niniejszego Regulaminu  pojęcia każdorazowo oznaczają:  

Projekt–Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”;  

Kandydat –uczeń, starający się o udział w Projekcie, który złożył dokumenty rekrutacyjne;  

Dokumenty rekrutacyjne–komplet dokumentów, który należy złożyć w biurze realizującym 

Projekt, w terminie obejmującym proces rekrutacji; 

Komisja Rekrutacyjna(KR) –organ oceniający Dokumenty rekrutacyjne i dokonujący 

kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu;  

Uczestnik projektu(UP) –osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie uczestnictwa. 

Szkoła  - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, Zespół Szkół 

Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 

w Staszowie.  
 

II. Warunki ubiegania się o uczestnictwo w projekcie 
 

§ 3 

Uczestnicy projektu 
1. Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są uczniowie nie korzystający z tego 

typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, uczęszczający do:  

a). Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu (technik energetyk, 

technik OZE)– 60 uczniów 

b). Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie (technik logistyk) – 50 

uczniów  

c). Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (technik OZE)– 70 uczniów. 

 

III. Procedura naboru dokumentów rekrutacyjnych 
 

§ 4 
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1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny zgodnie z warunkami jawnymi i 

jednakowymi dla wszystkich kobiet i mężczyzn, z zachowaniem równych szans dostępu.  

2. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w sposób otwarty ciągły od dnia 

24.02.2020 r., trwać będzie do momentu wyłonienia ostatecznej liczby uczestników. 

Beneficjent zastrzega sobie możliwość ogłoszenia daty zakończenia naboru w momencie 

wpłynięcia dostatecznej liczby formularzy zgłoszeniowych. Na stronie internetowej Projektu 

oraz w szkołach zostanie umieszczona informacja zawierająca ostateczną datę zamknięcia 

rekrutacji.  

3. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście do Sekretariatów Szkół.  

4. Formularze zgłoszeniowe złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub następnego 

dnia po zamknięciu naboru nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku dokumentów 

przesłanych pocztą tradycyjną liczy się dzień wpływu do Beneficjenta, a nie data stempla 

pocztowego.  

5. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w Biurze projektu, Sekretariatach szkół oraz na 

stronie internetowej Projektu oraz stronach internetowych szkół.  

 

IV. Dokumenty rekrutacyjne do projektu 
 

§ 5 
1. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie to:  

a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (uzupełniony odręcznie, czytelnym 

pismem);  

b) Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w projekcie (w przypadku uczniów nieletnich);  

c) Opinia wychowawcy oraz Dyrektora szkoły (dokument przekazywany przez Placówkę, do 

której uczęszcza uczeń);  

2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

 

V. Tryb oraz sposób kwalifikowania uczestników do udziału w projekcie 
 

§ 6 
1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w sposób otwarty ciągły od 24 lutego 

2020 r. najpóźniej do  wyłonienia ostatecznej liczby uczestników projektu. 

2. Dokumenty rekrutacyjne w obrębie danej Szkoły będą ocenione przez Komisję Rekrutacyjną 

złożoną z minimum 2 członków zespołu Projektowego oraz Członka Komisji - Dyrektora danej 

Szkoły.  

3. Komisja Rekrutacyjna oceniać będzie dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną do momentu 

zamknięcia naboru.  

5. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie łącznie 180 osób.  

 

§ 7 
1. Ocena złożonych dokumentów następuje w trakcie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i 

obejmuje:  

A) Ocenę formalną, w której weryfikowane są następujące elementy:  

- kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych,  

- kwalifikowalność do projektu, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Regulaminu.  

B) Ocenę punktową formularzy zgłoszeniowych do projektu - punktacja będzie zgodna z 

metodologią oceny zawartą poniżej:  

- kobiety, 

- ocena punktowa wyników w nauce, 

- frekwencja na zajęciach, 

- aktywność w kołach zainteresowań i konkursach, 
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- ocena sytuacji finansowej rodziny (na podstawie Opinii Wychowawcy/Dyrektora), 

- osoby zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, 

- osoby zamieszkujące tereny wiejskie.  

2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje ostatecznej kwalifikacji Uczestników, na podstawie:  

- analizy informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym i pozostałych dokumentach;  

- kolejności dostarczania formularzy zgłoszeniowych, w przypadku uzyskania takiej samej 

liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów na UP;  

- założeń wskaźników dotyczących statusu uczestników określonych we wniosku o 

dofinansowanie.  

3. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny dokumentów, w oparciu o kryteria wymienione 

w niniejszym Regulaminie § 7 pkt. 1 i 2 sporządza Listy podstawowe uczestników projektu dla 

każdej Szkoły, na których w pierwszej kolejności znajdą się osoby, które otrzymają najwyższą 

liczbę punktów.  

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza dodatkowo Listy rezerwowe uczestników projektu, na 

których zostaną umieszczone osoby, które nie znajdą się na liście podstawowej (pozycja na 

liście będzie zależna od liczby uzyskanych punktów).  

5. W przypadku rezygnacji z udziału osoby z Listy podstawowej, udział w projekcie 

zaproponowany zostanie osobie z Listy rezerwowej (według kolejności).  

6. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Uczestnikom w 

jeden z niżej wymienionych sposobów: telefonicznie, e-mailowo bądź listownie na adres 

wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo informacje o wynikach rekrutacji 

udzielane będą w Biurze projektu.  

 

VI. Zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§ 8 
1) O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna - według 

niniejszego Regulaminu.  

2) Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się odrębny protokół, do którego 

załącznikami są listy wymienione w § 7 pkt. 3 i 4 Regulaminu.  

3) Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

 

VII. Skład oraz sposób powoływania Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§ 9 
1) Komisja Rekrutacyjna składa się z Przewodniczącego Komisji – Menedżera projektu, 

Zastępcy Przewodniczącego Komisji – Specjalisty ds. organizacji projektu oraz Członka 

Komisji - Dyrektora danej Szkoły/wicedyrektora szkoły.  

2) Komisja Rekrutacyjna powoływana jest zarządzeniem.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
1) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora Projektu 

– Powiat Staszowski.  

2) Ostatecznej interpretacji Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Innowacje w 

kształceniu – wirtualne laboratoria” dokonuje Powiat Staszowski w oparciu o wytyczne dla 

instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 oraz odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej.  

3) W przypadku zmian w w/w dokumentacji, Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.  

Id: C64F959A-A629-4930-912E-36D4670224D1. Uchwalony Strona 3



 

 

Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

Numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0045/19-00 

 
…………………………………………………… 

                                                                                                                              data i podpis osoby przyjmującej formularz 
 

Nazwisko:  

………..…………………………..…… 

Imię: 

………………………… 

Płeć: 

 Kobieta        Mężczyzna 

Data, miejsce, urodzenia, województwo: 

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

Wiek  (w latach): 

………………………..……….. 

PESEL:  

 

            

Adres zamieszkania: 

Ulica:............................................................................ 

nr domu:……………….nr lokalu:……………………… 

miejscowość:…………………………………….……… 

kod pocztowy:………………………………….……….. 

gmina:…………………………………………..…….…. 

powiat:….…………………………………………..….... 

województwo:….………………………………….……. 

 obszar miejski  

 obszar wiejski  

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: 

………………………………………………….……………… 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

……………………………………………………..…………. 

Adres do korespondencji  

(wypełnić jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania) 

………………………………….…………………………….. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem uczniem: 

 

ZSE W STASZOWIE         

na kierunku: 

 

 Technik logistyk  

 

ZS W STASZOWIE 

na kierunku: 

 

 Technik oze 

 

ZS W POŁAŃCU 

na kierunku: 

 

 Technik oze 

 Technik energetyk  

 
 

Planowana data zakończenia edukacji w szkole……………………………………………………………………….. 
 

Źródło informacji o projekcie:  

   plakaty        ulotki        znajomi       telewizja       prasa        strona internetowa Powiatu Staszowskiego  

   inne, (jakie?) ………………………………………………………………………………………….…..…..……………… 
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

Jestem zainteresowany/a udziałem w dodatkowych zajęciach z: 

1. Języka angielskiego                  

2. Matematyki                               

Jestem zainteresowany/a udziałem w szkoleniu1: 

1. AutoCad                                                                                                                 

2. MultiSIM                                                                                                                

3. Obsługa programu komputerowego transport-spedycja                                         

4. Obsługa programów magazynowych                                                                      

5. Kurs operatora wózka widłowego wraz z egzaminem UDT                                   

 
1 szkolenie nr  1, 2 dla ZS w Staszowie i ZS w Połańcu, szkolenie nr 3,4,5 dla ZSE w Staszowie 
 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” i akceptuję 

zawarte w nich warunki. Jednocześnie stwierdzam, iż zgodnie z wymaganiami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w w/w 

projekcie. Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, mającego na celu 

określenie moich predyspozycji do udziału w projekcie.  

 Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

i realizowany jest przez Powiat Staszowski i na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim, pełniącym 

rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.  

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (w tym danych wrażliwych) 

zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z rozporządzeniem 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) 

oraz właściwymi krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych), do celów związanych z realizacją 

i promocją projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014 - 2020, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Powiat Staszowski z obowiązków 

sprawozdawczych z realizacji projektu wobec  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ul. Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony  

    cel przetwarzania.  

 Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych (oraz ich poprawiania).  

Oświadczam, że na dzień składania formularza (proszę zaznaczyć kategorię, która Pana/ Pani dotyczy):  

Jestem osobą z niepełnosprawnościami (jeśli tak, proszę dodatkowo zaznaczyć 

stopień niepełnosprawności): 

 lekki              umiarkowany              znaczny 

 TAK                     NIE 

 ODMAWIAM PODANIA 

INFORMACJI 
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Powiat Staszowski dla celów 

reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych związanych z realizowanym Projektem oraz prowadzoną 

działalnością i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania go na potrzeby podane w niniejszym 

oświadczeniu. Ponadto mój wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych 

z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

 Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona terytorialnie i czasowo.  

 Jestem świadomy/a, że zgłoszenie uczestnictwa w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału 

w projekcie.  

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

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

data i czytelny podpis Kandydata 
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

O P I N I A  

O B E J M U J Ą C A  A N A L I Z Ę  P R E D Y S P O Z Y C J I  I  M O Ż L I W O Ś C I   

U D Z I A Ł U  W  P R O J E K C I E  

 

Nazwa projektu “ Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

 

DANE PODSTAWOWE 

Imię/ Imiona Nazwisko 

Data i miejsce urodzenia 

Płeć   K  -  (10 pkt)      M  

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania 

ulica, nr domu  miejscowość  

kod pocztowy  poczta  

powiat  województwo  

ZSE W STASZOWIE         

na kierunku: 

 Technik logistyk  

 

ZS W STASZOWIE 

na kierunku: 

 Technik oze 

 

ZS W POŁAŃCU 

na kierunku: 

 Technik oze 

 Technik energetyk 

UZUPEŁNIA WYCHOWAWCA 

Wyniki w nauce 

Wyniki  edukacyjne w przedm. z zakresu kompetencji 

kluczowych (matematyka i język angielski) (max. 20 pkt za 

najgorsze wyniki – priorytetowe wsparcie ucznia z potrzebami 

edukacyjnymi w zakresie ww. kompetencji)  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

 

Stosunek do obowiązków szkolnych 
 

 

 Frekwencja na zajęciach – min. 70% (20 pkt) 

ocenić w skali od 1-20, przyjmując 1 jako słaba, 20 – wysoka) 

  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

 Aktywność w kołach zainteresowań i konkursach 

ocenić w skali od 1-15, przyjmując 1 jako słaby, 15 – wysoki) 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15 

Sytuacja materialna ucznia 

 Sytuacja finansowa rodziny – uczeń z rodzin o dochodzie 

poniżej 674 zł/os. (764 zł/os. dla ucznia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności) przyjmowani będą w pierwszej kolejności 

(25 pkt) 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25 

 

Data wypełnienia kwestionariusza  
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

Miejsce zamieszkania ucznia 

 

Miejsce zamieszkania na terenie województwa 

świętokrzyskiego – (ocena 0-1) 

 

0        1 

 

Miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim – (10 pkt) 

 

 TAK                                        NIE 

                                                    

Ogółem uczeń zdobył ………. punktów.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                                                                  Podpis wychowawcy 

 

 

 

 
Opinia Dyrektora Szkoły 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     
 
 
………………………………… 
  Podpis Dyrektora Szkoły 
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

UMOWA UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE  

nr RPSW.08.05.01-26-0045/19-00  

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” 

 

 

Umowa zawarta w dniu ……………………………. w Staszowie 

między  

Powiat Staszowskim 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 

28-200 Staszów 

zwanym dalej „Beneficjentem”, 

reprezentowanym przez: 

Józefa Żółciaka – Starostę Staszowskiego, 

Leszka Guzala – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie skarbnika powiatu – Jolanty Piotrowskiej 

a 

Uczestnikiem Projektu ……………..…………………………………………………………... 

                      (imię i nazwisko ucznia) 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………….…………………………………………………………………. 

Szkoła i klasa …………………………………………………………………………………... 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zajęć dla Uczestnika Projektu w ramach projektu 

„Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiat Staszowski 

2. Uczestnik Projektu będzie uczestniczył w następujących zajęciach: 

a) język angielski, 

b) matematyka, 

c) AutoCad, 

d) Multisim, 

e) obsługa programu komputerowego transport – spedycja, 

f) obsługa programów magazynowych, 

g) obsługa programu do rozliczania czasu pracy kierowcy, 

h) kurs operatora wózka widłowego. 

 

§2 

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU 

1. Termin realizacji zajęć: ……………………………… zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

Specjalistę ds. organizacji oraz zatwierdzonym przez Menedżera Projektu. 

2. Miejsce realizacji zajęć: ………………………………………………………………... 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

4. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących bądź współpracujących w i ze 

szkołą objętą projektem. Osoba prowadząca zajęcia posiada kwalifikacje do nauczania 

w danym kierunku.  
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Powiat Staszowski 

ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

 tel. 15 866 50 38 

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” realizowany  

jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy   

z Województwem Świętokrzyskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014-2020.                      

 

§3 

PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Uczestnik Projektu ma prawo do: 

 bezpłatnego udziału w zajęciach, na które został zakwalifikowany, 

 zgłaszania uwag i ocen zajęć, w których uczestniczy, 

 rezygnacji z udziału w projekcie – rezygnację w imieniu ucznia podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny  

 do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

  

§4 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. W związku z powyższym zobowiązuję się do zapewnienia systematycznego uczestnictwa 

mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach 

ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  

3. Obecność Uczestnika Projektu na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą 

nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. Pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności przekażę osobie prowadzącej zajęcia lub Specjalista ds. 

organizacji - ……………………………………, w celu uzupełnienia dokumentacji projektu. 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 50% zajęć Uczestnik Projektu 

zostanie skreślony z listy Uczestników Projektu. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji udziału 

w projekcie oraz stosowania jego postanowień. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym 

dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji zajęć. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuję się do poinformowania Beneficjenta – Powiat Staszowski, 

z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych 

i wypełnienia ankiet oceniających projekt, rezultaty działań oraz stopień realizacji celów. 

Wyrażam zgodę na udział w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych na potrzeby projektu 

podczas jego trwania, a także po jego zakończeniu. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka w ramach projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, organizacji działań 

w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).  

 

 

 

…………..………………………..    …………………………………… 

       (podpis Beneficjenta Projektu)                                       (podpis Uczestnika Projektu 

       - w przypadku ucznia,  

      podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie przyjął:

- Regulamin uczestnictwa w projekcie "Innowacje w kształceniu - wirtualne laboratoria",

- Regulamin rekrutacji uczestników / uczestniczek projektu „Innowacje w kształceniu -
wirtualne laboratoria".

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 EFS, Oś priorytetowa: 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie: 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia
ustawicznego, Poddziałanie: 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Nr RPSW.08.05.01-26-
0045/19/00 z dnia 16.01.2020 r. i  w celu realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Innowacje
w kształceniu - wirtualne laboratoria” niezbędne jest przyjęcie regulaminu uczestnictwa
i regulaminu rekrutacji, które określają szczegółowe warunki udziału uczestników i uczestniczek
w projekcie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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