REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach
Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11.,
działania 11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Subregionu Zachodniego.
3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Rybnicki z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ulicy
3 Maja 31.
4. Realizatorem projektu jest w Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą
w Czerwionce-Leszczynach (44-230), przy ulicy 3 Maja 42.
5. Głównym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa
efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania
zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
7. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu: od
8.10.2020 roku do 31.05.2022 roku.
§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „ZSCL – akademia nowoczesnego
kształcenia III”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11.,
działania 11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Subregionu Zachodniego.
2. Uczestniku – należy przez to rozumieć: uczennicę/ucznia, który spełnia warunki
zapisane w § 3 pkt. 1 oraz § 5 pkt. 1 i złożył dokumenty określone w § 3 pkt. 3.
3. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Koordynatora
projektu i nauczycieli przedmiotów zawodowych, weryfikujących dokumenty
i zatwierdzający listę Uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia.
4. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.
§3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica Technikum lub Szkoły
Branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach, który/a:

a) złoży formularz rekrutacyjny;
b) złoży deklarację uczestnictwa w projekcie;
c) złoży kserokopię opinii lub orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno–
Pedagogiczną, jeżeli dziecko taki dokument posiada (wymaganie fakultatywne).
2. Udział ucznia w projekcie zgłasza sam uczeń (w przypadku pełnoletniości), rodzic lub
opiekun prawny, na formularzu rekrutacyjnym (załącznik nr 1 do Regulaminu).
3. Załączniki wymienione w § 3, ust. 1 dostępne są na stronie internetowej www.zscl.pl
oraz w gabinecie doradcy zawodowego Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
§4
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
1. Szkoła zrealizuje dodatkowe działania wspierające: branżowe szkolenia zewnętrzne,
dodatkowe zajęcia zawodowe, zajęciach z doradztwa zawodowego i języka
angielskiego oraz stażach zawodowych u lokalnych pracodawców, a także
w 2 wizytach studyjnych oraz zajęciach matematyczno-przyrodniczych.
2. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dla uczniów:
Rodzaj wsparcia
Szkolenia zewnętrzne
ECDL BASE
Szkolenia zewnętrzne ECDL STANDARD
Szkolenia zewnętrzne Kelner / Barman
Szkolenia zewnętrzne Barista
Szkolenia zewnętrzne Kurs sommelierski
Szkolenie zewnętrzne –
wózki widłowe
Szkolenia zewnętrzne Spawanie metodą
MIG/MAG
Egzamin SEP
Zajęcia zawodowe
Zajęcia matematycznoprzyrodnicze
Doradztwo zawodowe
Wizyty studyjne
Język angielski
Staże zawodowe

Ilość godzin

Ilość uczniów

40h

10

80h

14

30h

12

20h

12

20h

12

60h

6

140h

14

64h

11
56

60h

10 z najwyższą średnią

12h
2
120h
160h

56
56
23 osób z najwyższą średnią ocen
23 osób z najwyższą średnią ocen

3. Jeden uczeń weźmie udział w szkoleniu/szkoleniach zawodowych zgodnych
z kierunkiem kształcenia, wizytach studyjnych i kierunkowych zajęciach zawodowych
oraz zajęciach z doradztwa zawodowego, a najlepsi uczniowie dodatkową wezmą
udział w zajęciach języka angielskiego oraz odbędą staż zawodowy.
4. Zajęcia prowadzone będą poza zajęciami szkolnymi zgodnie z programem
i harmonogramem zajęć.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

§5
ZASADY REKRUTACJI
Uczestnikiem projektu może być uczeń bądź uczennica uczęszczający/ca do
Technikum lub Szkoły Branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
w roku szkolnym 2020/2021 i mieszkający/a na terenie województwa śląskiego
(kryterium dostępu).
Rekrutacja na poszczególne zajęcia przeprowadzona zostanie w październiku 2020
roku.
Terminy składania deklaracji od 20 do 26 października 2020 a następnie formularza
rekrutacyjnego: od 28 do 30 października 2020 roku
Do projektu zrekrutowanych zostanie 56 uczniów.
Kryteria dostępu uczniów/uczennic do poszczególnych zajęć w ramach projektu:
a) szkolenia zewnętrze - o przyjęciu do grupy będzie decydować średnia ocen
z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w roku poprzednim (8Uinformatyk, 11U – elektryk, 10 – reklama, 6U –programista, 6U – logistyk, 8U –
żywienie/kucharz, 4U – hotelarz, 3U – górnik, pierwszeństwo w projekcie będą
miały osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiniami, których zdrowie
i stan pozwolą na udział w zaplanowanych zajęciach);
b) zajęcia z języka angielskiego oraz staż zawodowy – o przyjęciu do grupy
decydować będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie
szkolnym w roku poprzednim (4 najlepsze średnie wśród uczniów kierunku
technik informatyk, 5 najlepszych średnich wśród uczniów kierunków
elektrycznych, 5 najlepszych średnich wśród uczniów kierunku technik
reklamy/organizacji reklamy, 3 najlepsze średnie wśród uczniów kierunku technik
programista, 2 najlepsze średnie wśród uczniów kierunku technik logistyk, 2
najlepsze średnie wśród uczniów kierunków żywieniowych, 2 najlepsze średnie
wśród uczniów kierunku technik hotelarstwa);
c) zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 10 uczniów z najwyższą średnią
d) wszyscy uczniowie/nice objęci projektem będą uczestniczyć w zajęciach
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, wizytach studyjnych.
Decyzję o przyjęciu ucznia/uczennicy na poszczególne zajęcia podejmie Komisja
Rekrutacyjna.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będzie: szkolny koordynator projektu,
nauczyciele prowadzący zajęcia.
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod
kątem spełniania kryteriów dostępu.

9. Przeprowadzona rekrutacja zostanie zakończona sporządzeniem protokołu
rekrutacji, komisja sporządzi listy rankingowe, zawierające informację o uczniach
zakwalifikowanych do udziału w zajęciach oraz listy rezerwowe, jeżeli liczba
zgłoszonych uczniów przekracza liczbę miejsc na poszczególnych zajęciach. Wzór
protokołu rekrutacji, listy rankingowej i rezerwowej do danej grupy zajęć stanowią
załączniki 2, 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.
10. Komisja rekrutacyjna zatwierdza listy rankingowe i rezerwowe uczestników projektu.
11. O przydziale do danej grupy powiadomieni zostaną uczniowie/rodzice/
prawni opiekunowie.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rekrutacji szkolny
koordynator projektu dokonuje korekty na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie
7 dni.
13. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie ma prawo zrezygnować z udziału
w projekcie w przypadku zdarzenia losowego (choroba, zmiana miejsca zamieszkania
i szkoły), potwierdzając ten fakt oświadczeniem złożonym na piśmie w biurze projektu.
14. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć
i naruszenia niniejszego Regulaminu.
15. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Komisja rekrutacyjna,
wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej,
zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody
na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, proponuje się następną
w kolejności, aż do skutku.
16. Harmonogram rekrutacji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
17. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół w CzerwionceLeszczynach www.zscl.pl oraz w gabinecie doradcy zawodowego.
§6
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć,
b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział
w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
c) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
d) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w deklaracji
uczestnictwa w projekcie,
e) wypełnienia
dokumentów
służących
bezpośrednio
monitoringowi,
kontroli
i ewaluacji projektu,

2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela
prowadzącego.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek
przedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji.

4. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do
udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli Projektu.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października roku i obowiązuje do
czasu zakończenia realizacji Projektu.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi
na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów
prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do
dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Załącznik nr 1 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE;
Załącznik nr 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY wraz z OŚWIADCZENIEM;
Załącznik nr 3 – PROTOKÓŁ REKRUTACJI;
Załącznik nr 4 – LISTA RANKINGOWA;
Załącznik nr 5 – LISTA REZERWOWA;
Załącznik nr 6 – WYKAZ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE;
Załącznik nr 7 – HARMONOGRAM REKRUTACJI.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisana/ny….…………………………………………………………..............................,
(imię i nazwisko)
uczennica/uczeń szkoły……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły i typ szkoły, adres)
deklaruję udział w Projekcie „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Subregionu Zachodniego
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału
w Projekcie określone w regulaminie rekrutacji.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Rekrutacji i udziału w projekcie i tym
samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których
zostałam/em zakwalifikowana/y.
3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po
jego zakończeniu.
4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Oświadczam, że została mi przekazana informacja w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
……………………............................
Miejscowość i data

…...........................................................................
czytelny podpis ucznia/uczennicy (uczestnika
projektu)

…………………………………....................
czytelny podpis
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika projektu*

*wymagany w przypadku, gdy Uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią

Wykaz ocen z przedmiotów zawodowych w roku poprzednim
Ja, niżej podpisana/ny….…………………………………………………………..............................,
(imię i nazwisko)
uczennica/uczeń klasy ……………………………………………………………………………….
w ubiegłym roku szkolnym otrzymałam/łem następujące oceny z przedmiotów zawodowych:
Nazwa przedmiotu zawodowego

……………………............................
Miejscowość i data

Ocena

…...........................................................................
czytelny podpis ucznia/uczennicy (uczestnika
projektu)

…………………………………....................
czytelny podpis
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika projektu*

*wymagany w przypadku, gdy Uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Do projektu pt. „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
1 Imię
2 Nazwisko
3 PESEL
4 Kraj
Dane
uczestnika

5 Rodzaj uczestnika
6 Nazwa Instytucji
7 Płeć
8 Data urodzenia
9 Wiek w chwili przystąpienia do projektu
10 Wykształcenie
11 Kraj

Dane
kontaktowe
uczestnika

12 Województwo
13 Powiat
14 Gmina
15 Miejscowość
16 Ulica
17 Nr budynku
18 Nr lokalu
19 Kod pocztowy
20 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
21 Telefon kontaktowy
22 Adres e-mail
23 Data rozpoczęcia udziału w projekcie
24 Data zakończenia udziału w projekcie

Szczegóły
i rodzaj
wsparcia

25 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia
do projektu
Planowana
data
zakończenia
edukacji
26 w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze
wsparcia
27 Wykonywany zawód
28 Zatrudniony w
29 Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie
30 Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie

31 Inne rezultaty dotyczące osób młodych
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie
z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
33 Rodzaj przyznanego wsparcia
34 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
32

35 Data zakończenia udziału we wsparciu
36 Data założenia działalności gospodarczej
37 Kwota przyznanych środków na założenie
działalności gospodarczej
38 PKD założonej działalności gospodarczej
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
40 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań
41 Osoba z niepełnosprawnościami
39
Status
uczestnika
projektu
w chwili
przystąpienia
do projektu

42 Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu
Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny
43
Województwa
Śląskiego
2014-2020
/
Zatwierdzonym
do
realizacji
wnioskiem
o dofinansowanie projektu

Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej (zakreśl właściwą odpowiedź)

□ tak / □ nie
Ponadto oświadczam, że:
- jestem uczniem/uczennicą Technikum/Szkoły Branżowej w Zespole Szkół w CzerwionceLeszczynach,
- spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia
formularza rekrutacyjnego,
- zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki,
- zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- oświadczam, iż zamieszkuję na terenie Województwa Śląskiego.

……………………............................
Miejscowość i data

…...........................................................................
Czytelny podpis ucznia/uczennicy (uczestnika projektu)

…………………………………....................
Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
uczestnika projektu*

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

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. w ramach projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego
kształcenia III" osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.3. realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor
ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu obsługi ww. projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:













udzielenia wsparcia
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
monitoringu
ewaluacji
kontroli
audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
sprawozdawczości
rozliczenia projektu
odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania
zachowania trwałości projektu
archiwizacji
badań i analiz.

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (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 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 – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 i 126 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 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Powiat Rybnicki z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ulicy 3 Maja 31.

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub
inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju
regionalnego, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań
administracyjnych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów.
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) Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia
moich danych osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
1) 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, potwierdzone stosownym dokumentem*.
2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.
3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.
……………………............................
Miejscowość i data

…...........................................................................
czytelny podpis ucznia/uczennicy (uczestnika
projektu)
…………………………………....................
czytelny podpis
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika projektu*

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Do

projektu

pt. „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
W dniach ………........................................................ Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. …...........................................................................................
2. …...........................................................................................
3. …...........................................................................................
przeprowadziła zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępu, rekrutację uczniów .
Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do w/w zajęć realizowanych w ramach
projektu wybrano uczniów posiadających*:
a) …........................................................................................................................................................
b) …........................................................................................................................................................
c) ….......................................................................................................................................................
W załączeniu listy rankingowe i rezerwowe do danego rodzaju wsparcia.
Podpisy Członków komisji:
1. ………………….
2. ……...........…….
3. ………………….
4. …........................................
* wypisać kryteria dostępu do w/w zajęć

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
LISTA RANKINGOWA NR ….

Uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. „ZSCL – akademia
nowoczesnego kształcenia III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
…………………………………………………………......................................................................
(nazwa formy wsparcia)
realizowanych w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Podpisy Członków komisji:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….

Adres zamieszkania

Klasa

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
LISTA REZERWOWA NR…..
Uczniów/uczennic ubiegających się do udziału w zajęciach w ramach projektu pt. „ZSCL – akademia
nowoczesnego kształcenia III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
…………………………………………………………........................................................................
( nazwa formy wsparcia)
Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Podpisy Członków komisji:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….

Adres zamieszkania

Klasa

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
WYKAZ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

pt. „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania
11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

…….…………………………….
(data i podpis szkolnego koordynatora projektu)

Nazwa formy
wsparcia

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do

projektu pt.

„ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego
Lp

1.
2.
3.

Etapy rekrutacji

Okres realizacji poszczególnych
etapów

Składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie
20-26 października 2020
Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych, list 27 października 2020
rezerwowych
Składanie formularzy rekrutacyjnych
28-30 października 2020

