
 
 
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku 
 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie „Akademia Sukcesu w 

LO Skargi w Pułtusku” 
2.  Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w 
szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, nr umowy: RPMA.10.01.01-14-7276/16-00. 

3. Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
5. Projektodawcą jest Powiat Pułtuski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 

Pułtusk. 
6. Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, Wydział Rozwoju i Promocji, przy 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, pok. 2.20, 06-100 Pułtusk. 
7. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 
8. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycielek/nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego 

im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
 

§2 Słownik 
1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:  
Beneficjent (Projektodawca) – należy przez to rozumieć Powiat Pułtuski z siedzibą przy ul. Marii 
Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk.  
Instytucja Pośrednicząca – należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych.  
Uczestnik/Uczestniczka projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w 
Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokumentacji Konkursowej, 
bezpośrednio korzystającą ze wsparcia.  
RPO WM – należy przez to rozumieć Regionalny Program Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.  
Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” realizowany 
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr umowy: 
RPMA.10.01.01-14-7276/16-00. 
Biuro Projektu – należy przez to rozumieć biuro znajdujące się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 
pok.2.20, przeznaczone do realizacji projektu.  
Dzień przystąpienia do projektu – należy rozumieć datę podpisania Deklaracji udziału w projekcie 
(załącznik 2).  

 



 
 

§3 Cel projektu 
1. Celem projektu jest podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w 

Pułtusku kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 
pracy. 

§4 Zakres wsparcia 
1. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: 

a. Szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych 
b. Szkolenie z zakresu zarządzania czasem, skutecznego uczenia się 
c. Laboratorium z biologii 
d. Laboratorium z chemii 
e. Laboratorium z języka obcego (język angielski i język niemiecki). 
f. Spotkania nt. cyberprzestrzeni. 
g. Szkolenie dla nauczycielek/nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK w procesie 

dydaktycznym  
h. Szkolenie dla nauczycielek/nauczycieli z zakresu metody eksperymentu i metody projektu. 
 
W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie: chemiczna, pracownia biologiczna oraz 
szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. 

 
§5 Uczestnicy 

1. Uczestnikami Projektu są osoby spełniające kryteria opisane w §1 pkt. 8 niniejszego Regulaminu, 
które pozytywnie przeszły proces rekrutacji a także uzupełniły i podpisały Formularz zgłoszeniowy 
(załącznik 1a lub 1b), Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik 2a lub 2b), Kwestionariusz 
osobowy (załącznik nr 3), Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 4), oraz Oświadczenie w 
sprawie wykorzystania wizerunku w projekcie (załącznik 5a lub 5b).  

2. Grupę uczestników stanowi 240 uczniów oraz 15 nauczycieli/nauczycielek. 
 

§6 Rekrutacja uczniów do projektu 
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokumenty 

rekrutacyjne są udostępnione na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego 
www.powiatpultuski.pl, w biurze projektu oraz w szkole uczestniczącej w projekcie.  

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie etapowo, w zależności od proponowanych form 
wsparcia i czasu ich realizacji.   

3. Rekrutacja uczniów odbywa się na terenie szkoły.  
4. Dokumenty rekrutacyjne w imieniu ucznia/uczennicy niepełnoletniego podpisują rodzice lub 

prawni opiekunowie ucznia/uczennicy.  
5. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:  

a. Posiada status ucznia/uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku 
b. Wyraził/a dobrowolnie chęć uczestnictwa w projekcie. 
c. Zaakceptował/a treść niniejszego Regulaminu. 

6. Rekrutacja polega na złożeniu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik 
nr 1b). Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy składać w sekretariacie szkoły. 



 
 
7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osób do udziału w projekcie podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna, która składa się z: Dyrektora Wydziału Rozwoju i Promocji, Koordynatora projektu 
oraz pracownika szkoły. 

8. Do projektu rekrutowanych zostanie 240 uczniów/uczennic. 
9. Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych szkoła ma obowiązek zapoznać 

kandydata/kandydatkę i rodziców z treścią niniejszego regulaminu. 
10. Rekrutacja będzie prowadzona etapowo, w zależności od proponowanych form wsparcia. Osoby 

zakwalifikowane do projektu będą powiadomione mailowo i/lub telefonicznie. 
11. Osoby zakwalifikowaniu do projektu są zobowiązane do wypełnienia i złożenia podpisanych (w 

przypadku osób niepełnoletnich podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych): 
Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik 2b), Kwestionariusza osobowego (załącznik 3), 
Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik 4) oraz Oświadczenia w sprawie wykorzystania 
wizerunku w projekcie (załącznik 5b). 

12. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej. 

13. Za moment przystąpienia Uczestnika do projektu uznaje się dzień podpisania Deklaracji 
uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2b). 

14. Zgłoszone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i będą stanowić dokumentację 
Projektu. 

§7 Rekrutacja nauczycieli do projektu 
1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z niniejszym Regulaminem Projektu. Dokumenty 

rekrutacyjne są udostępnione na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego 
www.powiatpultuski.pl, w biurze projektu oraz w szkole uczestniczącej w projekcie.  

2. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie do 31 stycznia 2018 roku.  
3. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek odbywa się na terenie szkoły.  
4. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria: 

a. Kandydat/ka należy do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z 
Regulaminem konkursu tj.: - jest nauczycielem ze szkoły wymienionej w §1.  

b. Kandydat/ka wyraził/a dobrowolnie chęć uczestnictwa w projekcie.  
c. Kandydat/ka zaakceptował/a treść niniejszego Regulaminu.  

5. Rekrutacja polega na złożeniu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (załącznik 
nr 1a). Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

6. Rekrutacja Uczestników do Projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną w 
szkołach.  

7. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie 
dostępu do udziału w Projekcie wszystkim zainteresowanym bez względu na płeć, pochodzenie, 
stopień niepełnosprawności i inne czynniki dyskryminujące.  

8. Przekazanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do 
udziału w Projekcie.  

9. Weryfikacji Formularza zgłoszeniowego dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z Dyrektora 
Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, Koordynatora projektu oraz 
pracownika szkoły.  

10. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opracowana do 12 lutego 2018 r. Osoby 
zakwalifikowane do projektu będą powiadomione mailowo i/lub telefonicznie.  



 
 
11. Osoba, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji, zobowiązana jest do podpisania Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie (załącznik 2a), Kwestionariusza osobowego (załącznik 3), Oświadczenia 
uczestnika projektu (załącznik 4) oraz Oświadczenia w sprawie wykorzystania wizerunku w 
projekcie (załącznik 5a).  

12. Nauczyciele/nauczycielki, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z powodu 
braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

13.  Za moment przystąpienia Uczestnika do projektu uznaje się dzień podpisania Deklaracji 
uczestnictwa w projekcie.  

14. Zgłoszone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i będą stanowić dokumentację 
Projektu.  

§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 § 8 pkt. 1, 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. Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed 
rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, informując o tym opiekuna grupy nie później niż na 3 dni 
przez rozpoczęciem wsparcia.  

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed otrzymaniem pierwszego wsparcia, 
osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału 
w Projekcie.  

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników, w 
szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu. Decyzję o 
skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Koordynator Projektu po otrzymaniu i 
zweryfikowaniu informacji dotyczących naruszenia regulaminu.  

 
§9 Prawa i obowiązki uczestników Projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do:  
a. Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w Projekcie.  
b. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu.  
c. Zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej (na adres biura projektu) dotyczących 

realizacji Projektu bądź jego udziału w Projekcie, które będą rozpatrywane przez 
Koordynatora projektu.  

d. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie z zapisami 
zawartymi w Projekcie.  

e. Otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego ukończenie 
poszczególnych form wsparcia w ramach Projektu.  

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:  
a. Podpisania dokumentów potwierdzających przystąpienie do Projektu: Deklaracji 

uczestnictwa w projekcie (załącznik 2a lub 2b), Kwestionariusza osobowego (załącznik 3), 
Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik 4) oaz Oświadczenia w sprawie wykorzystania 
wizerunku w projekcie (załącznik 5a lub 5b).  

b. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zaproponowanych formach wsparcia 
w projekcie, zgodnie z harmonogramem.  



 
 

c. Każdorazowego wskazania przyczyn nieobecności podczas otrzymywanego wsparcia – w 
przypadku choroby nieobecność można usprawiedliwić zaświadczeniem lekarskim, w 
pozostałych przypadkach należy złożyć pisemne oświadczenie o powodach nieobecności.  

d. W przypadku opuszczenia zajęć bez podania przyczyny lub nieprzedstawienia zaświadczenia 
lekarskiego, Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia danej osoby z listy uczestników 
Projektu.  

e. Poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji projektu w czasie jego 
trwania oraz do 4 tygodni po jego zakończeniu.  

f. Potwierdzania uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia poprzez każdorazowe 
podpisanie listy obecności, podpisanie otrzymania materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, 
certyfikatów i cateringu.  

g. Stosowania się do wskazówek i poleceń Koordynatora Projektu oraz osób realizujących 
poszczególne zadania wynikające z założeń Projektu.  

h. Niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu lub osób realizujących poszczególne 
zadania o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.  

i. 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.  

j. W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zaistniałej sytuacji należy złożyć pisemne 
oświadczenie o rezygnacji wskazując jej przyczynę.  

 
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy 
strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

2. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl w biurze 
Projektu oraz w szkole biorącej udział w Projekcie.  

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu w oparciu o stosowane dokumenty 
programowe dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego należy do Koordynatora Projektu.  

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których 
Uczestnicy Projektu zostaną niezwłocznie poinformowani.  

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.  
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.  
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia go przez Zarząd Powiatu 

Pułtuskiego i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.  
 

 
Pułtusk, 27 września 2017 r. 
 
 
 



 
 

załącznik nr 1a  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

1. Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie 
"Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku". 

2. Spełniam podstawowe kryteria kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie projektu uprawniające do 
udziału w projekcie "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku”.  

3. Zapoznałem/zapoznałam się oraz akceptuje treść Regulaminu  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w poniższym formularzu w celu 
przeprowadzania procesu rekrutacji w projekcie.  

 

 

Nazwa szkoły 
 

 

Imię i nazwisko (czytelnie) 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Mail 
 

 

Podpis  
 
 

 

Data, miejscowość 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

załącznik nr 1b  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

1. Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż wyrażam wolę uczestniczenia mojego dziecka w 
projekcie "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku". 

2. Spełniam podstawowe kryteria kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie projektu uprawniające do 
udziału w projekcie "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku”.  

3. Zapoznałem/zapoznałam się oraz akceptuje treść Regulaminu projektu  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w poniższym formularzu w celu 
przeprowadzania procesu rekrutacji w projekcie.  

 

 

Nazwa szkoły 
 

 

Imię i nazwisko ucznia (czytelnie) 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Mail 
 

 

Podpis  rodzica lub opiekuna 
prawnego 
 

 

Data, miejscowość 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
5. Rodzaje form wsparcia 

 

Nazwa zajęć 
Łączna liczba godzin na 

grupę 
Ilość grup Rok szkolny 

proszę zakreślić znak X 
w tej kolumnie, przy 
zajęciach, w których 

uczeń chce wziąć udział 

Laboratorium z biologii 120 godzin I grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 
 
 
 
 

Laboratorium z biologii 120 godzin I grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 

Laboratorium z chemii 120 godzin II grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019  
 
 Laboratorium z chemii 120 godzin II grupa- 10 uczniów 

2017/2018 oraz 
2018/2019 

Laboratorium z języka 
angielskiego 

120 godzin I grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 
 

Laboratorium z języka 
niemieckiego 

120 godzin I grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 
 

Koło zainteresowań 
koło medyczne 

(kompetencje przyrodnicze) 
60 godzin I grupa - 10 uczniów 

2017/2018 oraz 
2018/2019 

 

Koło zainteresowań: 
koło biznesowe 

(kompetencji inicjatywności i 
przedsiębiorczości) 

60 godzin II grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 
 

Koło zainteresowań: 
koło europejskie 

(kompetencje społeczne i 
obywatelskie) 

60 godzin III grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 
 

Koło zainteresowań: 
koło informatyczne 

(kompetencje informatyczne) 

60 godzin IV grupa - 10 uczniów 
2017/2018 oraz 

2018/2019 
 

Wykład z zakresu nauk 
przyrodniczych 

4 godziny  - 
2017/2018 oraz 

2018/2019 

obowiązkowe dla 
każdego uczestnika 

projektu 
Spotkania nt. 

cyberprzestrzeni + 
rozmowy indywidualne 

4 godziny 
IV grupy po 60 osób (58 
uczniów + 2 nauczycieli) 

I, II grupa – 2017/2018 
III, IV grupa 2018/2019 

obowiązkowe dla 
każdego uczestnika 

projektu 
Szkolenie z zakresu 

kompetencji 
kluczowych 

4 godziny XII grup po 20 uczniów 2017/2018 
obowiązkowe dla 

każdego uczestnika 
projektu 

Szkolenie z zakresu 
zarządzania czasem 

4 godziny XII grup po 20 uczniów 2018/2019 
obowiązkowe dla 

każdego uczestnika 
projektu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

załącznik 2a  
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………..........................................................................  
 
nauczyciel/ka………………………………………………………………………………………………………………...(nazwa szkoły) 
deklaruję udział w projekcie pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” (nr umowy: 
RPMA.10.01.01-14-7276/16-00.), realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 
regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w 
tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 
 
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem projektu „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” 

realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku. 
2. Zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em 

zakwalifikowana/y oraz każdorazowego poświadczania swojej obecności własnoręcznym 
podpisem na listach obecności. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności 
uprawniające mnie do udziału w projekcie.  

3. Oświadczam, że po zakończonym wsparciu wyrażam zgodę na pełnienie w swojej szkole zadania z 
zakresu wsparcia i/lub będę wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w projekcie podczas 
prowadzenia obowiązkowych zajęć dydaktycznych.  

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po 
jego zakończeniu.  

5. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty:  
a) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby projektu.  
b) Wypełniony Kwestionariusz osobowy zawierający zakres danych osobowych powierzonych 

do przetwarzania.  
c) Podpisane oświadczenie w sprawie wykorzystania wizerunku w projekcie  

6. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

7. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  

 
 
………………………………  
(Miejscowość i Data)  

……………………………………………………………… 
       (Czytelny podpis uczestnika projektu)  
 

 
 
 
 



 
 

załącznik 2b  
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………............................................................……….  
 
deklaruję udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………… 
  
ucznia/uczennicy szkoły …………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa szkoły) w projekcie pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” (nr umowy: 
RPMA.10.01.01-14-7276/16-00.), realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 
regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w 
tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-20201.  
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem projektu „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” 

realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku  
2. Zobowiązuję się do regularnego udziału mojego dziecka w formach wsparcia, do których został/a 

zakwalifikowana/y oraz każdorazowego poświadczania swojej obecności własnoręcznym 
podpisem na listach obecności. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności 
uprawniające mnie do udziału w projekcie.  

3. Wyrażam zgodę na poddanie dziecka badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz 
po jego zakończeniu.  

4. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa dołączam następujące dokumenty:  
a) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby projektu.  
b) Wypełniony Kwestionariusz osobowy zawierający zakres danych osobowych powierzonych 

do przetwarzania.  
c) Podpisane oświadczenie w sprawie wykorzystania wizerunku w projekcie.  

5. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

6. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  

 
 

………………………………  
(Miejscowość i Data)                                                         

 ………………………………………………………………
(Czytelny podpis uczestnika projektu)* 

 

 ....………………………………….………………………………………………… 
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez 
daną osobę, jak również jej prawnego opiekuna 

 
 



 
 

Załącznik nr 3 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE W RAMACH EFS 
 

Dane wspólne 
Lp. Nazwa 
1 Tytuł projektu: „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” 
2 Nr Projektu: RPMA.10.01.01-14-7276/16-00 
3 Priorytet: X Edukacja dla rozwoju regionu 
4 Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
5 Poddziałanie: Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  
 
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach efs 
 Lp. Data/ Nazwa 

 

Dane 
uczestnika 

1 Imię 
 

 

2 Nazwisko 
 

 

3 Płeć 
 

 

4 Wiek w chwili przystępowania do 
projektu 

 

5 Pesel 
 

 

6 Wykształcenie 
 

 

Dane 
kontaktowe 

7 Ulica 
 

 

8 Nr domu 
 

 

9 Nr lokalu 
 

 

10 Miejscowość  
 

 

11 Obszar 
 

 

12 Kod pocztowy 
 

 

13 Województwo 
 

 

14 Powiat 
 

 



 
 

15 Telefon stacjonarny 
 

 

16 Telefon komórkowy 
 

 

17 Adres poczty elektronicznej (e-
mail) 
 

 

Dane 
dodatkowe 

18 Status osoby na rynku pracy          
w chwili przystąpienia                  do 
projektu 

 

19 Rodzaj przyznanego wsparcia 
 

 

20 Data rozpoczęcia udziału               w 
projekcie 

 

21 Data zakończenia udziału                  
w projekcie 

 

22 Zakończenie udziału osoby we 
wsparciu zgodnie                               
z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

 

23 Przynależność do grupy docelowej 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 

 

24 Przynależność do mniejszości 
narodowej/etnicznej 

 

25 Posiadanie statusu imigranta 
 

 

26 Posiadanie statusu osoby 
niepełnosprawnej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

załącznik nr 4 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” (nr umowy: 
RPMA.10.01.01-14-7276/16-00), oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający 

swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020: 
w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020: 
1) 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 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; 

2)  rozporządzenia 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; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. 
zm.); 

3. W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych: 
1) 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 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,  

2) rozporządzenia 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,  



 
 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. 
zm.);  

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające 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;  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Akademia Sukcesu 
w LO Skargi w Pułtusku” (nr umowy: RPMA.10.01.01-14-7276/16-00) w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM);  

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Mazowieckiej jednostce Wdrażania programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa., 
beneficjentowi realizującemu projekt – Powiat Pułtuski, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, (nazwa i 
adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu . Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;  

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;  

7. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji;  

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

 

………….…..………………………………………           ………….…..………………………………………  
(Miejscowość i data)        (Czytelny podpis uczestnika projektu1)  
 
 
 
 
 

                                                 
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenia powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 



 
 
 
 
 

Załącznik 5a  
 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU W PROJEKCIE „AKADEMIA SUKCECU W 
LO SKARGI W PUŁTUSKU” 

 
 

(NR UMOWY: RPMA.10.01.01-14-7276/16-00), REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ X 
EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, DZIAŁANIE 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

PODDZIAŁANIE 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania.  
 
Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć, za 
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu prowadzonych przez Powiat Pułtuski działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanego projektu pt. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w 
Pułtusku”. 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
(Miejscowość i Data)  

……………………………………………………………… 
(Czytelny podpis uczestnika projektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

załącznik 5b  
 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU W PROJEKCIE „AKADEMIA SUKCECU W 
LO SKARGI W PUŁTUSKU” 

 
 

(NR UMOWY: RPMA.10.01.01-14-7276/16-00), REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ X 
EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, DZIAŁANIE 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

PODDZIAŁANIE 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 

. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  
 
Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć, za 
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu prowadzonych przez Powiat Pułtuski działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanego projektu pt. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w 
Pułtusku”. 
 
 
 
 
………………………………  
(Miejscowość i Data)  

……………………………………………………………… 
(Czytelny podpis uczestnika projektu)*  

  
 
 

....………………………………….……………………………………  
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 
 
 
 
 
 
 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez 
daną osobę, jak również jej prawnego opiekuna  


