Załącznik
do Zarządzenia Nr 920/13
Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 października 2013 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”
realizowanym przez Miasto Chełm w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady i podstawowe kryteria
rekrutacji Uczestników projektu „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”, ich
obowiązki oraz etapy wsparcia przewidziane w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół.
3. Beneficjentem projektu jest Miasto Chełm z siedzibą Urząd Miasta Chełm,
ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm, tel. 82 565 20 70, fax. 82 565 22 54, e-mail:
info@chelm.pl.
4. Okres realizacji projektu jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie
projektu, tj. od 1 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.
5. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i
zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdroŜenie
kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach
wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.
w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15
dyrektorów.
6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Definicje
Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o:
1.

2.

Projekcie – naleŜy przez to rozumieć projekt pn. „Holistyczne wsparcie placówek
Miasta Chełm” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół;
Zespole ds. realizacji projektu – naleŜy przez to rozumieć koordynatora projektu,
specjalistę ds. rozliczeń finansowych oraz specjalistę ds. prawa zamówień
publicznych powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełm. Biuro projektu
mieści się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65, 22 -100
Chełm, pok. 42a, tel. 82 564 09 00.
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3.

Placówce - oznacza szkołę dla dzieci i młodzieŜy prowadzoną przez Miasto Chełm
lub przedszkole prowadzone przez Miasto Chełm, które zatrudnia co najmniej 5
nauczycieli/lek.
4. Uczestniku – naleŜy przez to rozumieć nauczyciela lub nauczycielkę, oraz dyrektora
(pod pojęciem dyrektora naleŜy równieŜ rozumieć wicedyrektora) placówki, który po
spełnieniu kryteriów rekrutacji, określonych w niniejszym regulaminie został
zakwalifikowany do udziału w projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta
Chełm”.
5. Komisji Rekrutacyjnej – naleŜy przez to rozumieć zespół składający się z
Koordynatora projektu, Dyrektora Wydziału Oświaty oraz specjalisty ds. rozliczeń
finansowych projektu, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników
poszczególnych rodzajów wsparcia;
6. Ofercie doskonalenia – opis rocznego procesu wspomagającego rozwój danej
placówki, która będzie podstawą do zbudowania w danej placówce szczegółowego
rocznego planu wspomagania (wybranego obszaru pracy) opartego na wewnętrznej
diagnozie potrzeb;
7. Szkolnym organizatorze rozwoju edukacji (SORE) – osoba pełniąca rolę
konsultanta i moderatora, towarzysząca szkole w pogłębionej diagnozie danego
obszaru, wprowadzaniu poŜądanych zmian z wykorzystaniem zasobów
wewnętrznych (np. zespoły nauczycieli) i zewnętrznych (organizowane w zaleŜności
od potrzeb szkolenia, konsultacje z ekspertami itp.), a takŜe ocenie efektów całego
procesu;
8. Formach wsparcia – oznacza to przeprowadzenie diagnozy w placówce przez
SORE, opracowanie rocznego planu wspomagania dostosowanego do potrzeb danej
placówki, przeprowadzenie procesu wspomagania dla uczestników projektu (wykłady,
warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne słuŜące nabyciu nowych umiejętności i
przełoŜeniu ich na praktykę szkolną) oraz/lub udział w sieci współpracy i
samokształcenia;
9. Rocznym planie wspomagania (RPW) - plan wspomagania doskonalenia w danej
placówce, zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia opracowanej w ramach
projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i będącym odpowiedzią na
zdiagnozowane problemy i potrzeby danej placówki;
10. Sieci współpracy i samokształcenia - międzyszkolny zespół nauczycieli lub
dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, celem
wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeŜeniami i
propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako
forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych (czasem z udziałem ekspertów
zewnętrznych), której pracami kieruje koordynator sieci.
11. Powiatowym Programie Wspomagania Szkół (PWS) – naleŜy przez to rozumieć
dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na
poziomie Miasta Chełm.
§3
Warunki udziału w projekcie
1. Projekt skierowany jest do 13 szkół dla dzieci i młodzieŜy, tj. 5 szkół podstawowych,
4 gimnazjów, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 technikum i 2 liceów
ogólnokształcących, oraz do 2 przedszkoli – placówki prowadzone przez Miasto
Chełm.
2. Kryteria rekrutacji placówek:
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a) co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniŜej
średniej powiatowej, uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany
etap edukacyjny przeprowadzonego w 2012, a takŜe co najmniej 10% szkół
powyŜej średniej;
b) co najmniej 10% szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się poniŜej średniej
powiatowej, uzyskanej z egzaminu maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (w przypadku szkoły zawodowej) przeprowadzonych w 2012, a takŜe
co najmniej 10% szkół powyŜej w/w średniej;
c) w kaŜdym przedszkolu musi być zatrudnionych co najmniej 5 nauczycieli.
d) warunkiem ubiegania się o udział w projekcie szkoły/przedszkola jest złoŜenie
wypełnionego i podpisanego przez dyrektora placówki formularza zgłoszenia wraz
z deklaracją uczestnictwa w projekcie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu.
e) kaŜda z placówek otrzyma wsparcie tylko raz.
3. Rekrutacja uczestników do szkoleń i do sieci będzie odbywała się odrębnie i będzie
wynikała z deklaracji nauczycieli na temat potrzeb i wynikających z nich form
wsparcia.
4. W projekcie udział weźmie 380 uczestników ogółem, w tym 300 uczestników w
szkoleniach oraz 80 uczestników w pracach sieci (w tym 15 dyrektorów).
5. Kryteria rekrutacji uczestników:
a) jest nauczycielem/lką (dyrektorem) zatrudnionym/ą w szkole/przedszkolu z terenu
Miasta Chełm dla dzieci i młodzieŜy naleŜącą/cym do następujących typów szkół:
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące,
technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, zakwalifikowanej/nym do udziału w
projekcie.
b) złoŜy dobrowolnie podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie, oraz wypełni
formularz zgłoszeniowy, których wzór stanowią odpowiednio Załączniki nr 2 i nr 3
do niniejszego regulaminu.
c) posiada wykształcenie wyŜsze magisterskie i stopień awansu zawodowego co
najmniej nauczyciela kontraktowego.
d) złoŜy podpisane oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych – Załącznik nr 4.
§4
Formy wsparcia w ramach projektu
1. Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, w ramach projektu
realizowane będą następujące zadania i formy wsparcia:
a) przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz wdroŜenie wiedzy
i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń,
b) organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach 4 sieci
tematycznych przy współpracy placówek systemu oświaty,
c) opracowanie i monitorowanie realizacji programu wspomagania szkół (PWS).
2. KaŜda placówka moŜe otrzymać wsparcie w ramach projektu tylko raz, co oznacza,
Ŝe w kaŜdej placówce uczestniczącej w projekcie zostaną zrealizowane dwa roczne
plany wspomagania w oparciu o maksymalnie dwie oferty doskonalenia
wypracowane w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu
szkół”.
3. Wszystkie formy wsparcia, tj. szkolenia, konsultacje, warsztaty oraz spotkania
w ramach sieci będą prowadzone systematycznie zgodnie z opracowanymi
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4.
5.

6.

7.

8.

i udostępnionymi harmonogramami w placówkach objętych projektem, a o wszelkich
zmianach harmonogramów uczestnicy będą niezwłocznie informowani za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia placówka oraz uczestnik otrzymuje
certyfikat uczestnictwa w projekcie.
Momentem zakończenia uczestnictwa w projekcie jest zakończenie udziału w
ostatniej formie wsparcia przewidzianej dla uczestnika w ramach projektu, nie później
niŜ w ostatnim dniu realizacji projektu, z zastrzeŜeniem pkt. 7.
Zakończenie
udziału
w
projekcie
przez
placówkę
następuje
takŜe
w sytuacji:
a) złoŜenia przez dyrektora placówki oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie,
b) na wniosek Koordynatora, uzasadniony raŜącym naruszeniem zasad uczestnictwa
w projekcie.
Zakończenie udziału w projekcie przez uczestnika następuje takŜe w sytuacji:
a) przekroczenia liczby dopuszczalnych nieobecności na zajęciach, zgodnie z § 6
ust. 2 regulaminu;
b) złoŜenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie,
c) na wniosek Koordynatora, uzasadniony raŜącym naruszeniem zasad uczestnictwa
w projekcie,
d) zakończenia zatrudnienia w placówce, objętej projektem.
W przypadku zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika, Koordynator wpisuje
na listę uczestników kolejną osobę z listy rezerwowej.
§5
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja placówek będzie prowadzona w Biurze Projektu w okresie
od 28 października 2013 r. do dnia 7 listopada 2013 r.
2. Rekrutacja Uczestników (nauczycieli) z placówek zakwalifikowanych do udziału w
Projekcie – prowadzona będzie, po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb danej
placówki przez SORE, na podstawie złoŜonych dokumentów rekrutacyjnych,
o których mowa w § 3 ust. 5 lit. b) Regulaminu.
3. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym
równości płci. Beneficjent zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak
i męŜczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane w formie elektronicznej na adresy
mailowe placówek. Będą równieŜ udostępnione na stronie internetowej Miasta Chełm
- Beneficjenta projektu - http://www.chelm.pl/ oraz przekazane dyrektorom placówek
na konferencji inaugurującej projekt (1 komplet dokumentów dla kaŜdej z placówek).
5. Placówki i ich dyrektorzy ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie
zobowiązani są do złoŜenia w Biurze Projektu kompletu wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych (wersja papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty moŜna
przesyłać równieŜ pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chełm z opisem na
kopercie Biuro Projektu „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”. Dokumenty
mogą być dostarczone równieŜ w zamkniętej kopercie przez upowaŜnionego
przedstawiciela
placówki
(zbiorczo
komplety
wymaganych
dokumentów
uczestników/czek).
6. Wybór placówek, do projektu zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów
rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną.
Komisja rekrutacyjna ogłosi listę
placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w terminie do 15 listopada
2013 r. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Miasta Chełm oraz
powiadomienie zakwalifikowanych placówek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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7. Weryfikacji dokumentów uczestników indywidualnych – nauczycieli dokona komisja
rekrutacyjna we współpracy z SORE opiekującym się daną szkołą.
8. KaŜdy uczestnik indywidualny – nauczyciel moŜe uczestniczyć w realizacji Rocznego
Planu Wspomagania lub w pracy sieci więcej niŜ jeden raz.
9. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie zostanie utworzona
lista rezerwowa uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń.
10. Dopuszcza się moŜliwość poprawy lub uzupełnienia złoŜonych dokumentów w trakcie
trwania naboru.
11. Rekrutacja uczestników/czek uwzględnia zasadę równych szans poprzez
zapewnienie równego dostępu do projektu bez względu na płeć, a takŜe przez
wyraźnie określone kryteria uczestnictwa w projekcie i równy dostęp do informacji.
12. Informacja o zakwalifikowaniu placówki, uczestnika/czki do udziału w projekcie
zostanie przesłana na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych przed
rozpoczęciem działań projektowych.
13. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzony protokół zawierający:
a) wykaz placówek/osób ubiegających się o udział w projekcie;
b) zestawienie deklaracji uczestnictwa spełniających kryteria udziału w projekcie;
c) zestawienie deklaracji nie spełniających kryteriów udziału w projekcie;
d) listę placówek/osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie;
e) listę placówek/osób rezerwowych.
14. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia dyrektor
placówki, zakwalifikowany uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie
(zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2).
§6
Obowiązki uczestników projektu
1. Dyrektorzy placówek, w zaleŜności od formy wsparcia, z której korzystają,
zobowiązani są w szczególności do:
a) udostępnienia danych niezbędnych SORE do przeprowadzenia diagnozy potrzeb;
b) umoŜliwienia zorganizowania spotkań z nauczycielami / nauczycielkami w ramach
przewidzianych form wsparcia;
c) udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych form
wsparcia;
d) udzielenia wsparcia i współpracy z SORE, który obejmuje daną szkołę opieką.
2. Uczestnicy projektu (nauczyciele), w zaleŜności od formy wsparcia, z której
korzystają, zobowiązani są w szczególności do:
a) uczestnictwa w minimum 80% godzinach zajęć danej formy, przy czym warunek
ten nie ma zastosowania do uczestników projektu pochodzących z list
rezerwowych;
b) aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu.
3. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych
przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zarówno w trakcie jago trwania, jak i po
zakończeniu po jego zakończeniu.
§7
Realizacja zadań w projekcie
1. Koordynacją i monitorowaniem realizacji projektu zajmuje się Biuro Projektu.
2. Realizację RPW w danej placówce koordynuje i monitoruje SORE.
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3. Pracami sieci współpracy i samokształcenia kieruje Koordynator sieci.
4. Dyrektor placówki objętej projektem wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje
decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania, a takŜe
wykorzystuje wnioski płynące z realizacji projektu do planowania dalszej pracy.
5. Placówka objęta projektem nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia i sprzęt
niezbędny do realizacji projektu.
§8
Pozostałe działania w ramach projektu
1. W ramach realizacji projektu opracowany zostanie Powiatowy Program
Wspomagania Szkół (PWS) oraz monitorowana będzie jego realizacja.
2. Powiatowy Program Wspomagania Szkół to dokument zawierający informacje o
realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Miasta Chełm (miasta na
prawach powiatu). PWS będzie obejmować w szczególności:
a) wskazanie tematów (z uwzględnieniem podziału na typy szkół i przedszkoli) i
harmonogramu wdraŜania rocznych planów wspomagania – które plany i w którym
roku będą wdraŜane w poszczególnych typach szkół;
b) wskazanie tematów sieci wybranych przez Miasto Chełm wraz z uzasadnieniem
ich wyboru;
c) wykaz sieci wskazanych przez placówki, których Miasto Chełm nie będzie
realizował;
d) źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania
w placówek oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia wraz ze
wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia;
3. PWS zostanie opracowany w początkowej fazie realizacji projektu, po zakończeniu
przeprowadzenia diagnozy we wszystkich placówkach, a więc po wskazaniu tematów
ofert i przygotowaniu w oparciu o oferty doskonalenia rocznych planów
wspomagania.
4. PWS powinien zostać przygotowany w terminie nie dłuŜszym niŜ 90 dni od momentu
rozpoczęcia realizacji projektu. Jest on podstawą do monitorowania procesu
wspomagania prowadzonego na terenie powiatu. Na zakończenie realizacji kaŜdego
roku projektu przygotowywany jest raport z przeprowadzenia procesu wspomagania
na terenie Miasta Chełm.
5. Za utworzenie i bieŜący monitoring PWS, w trakcie realizacji całego projektu będzie
odpowiedzialny Specjalista ds. utworzenia i monitorowania PWS.
§9
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja moŜe nastąpić na
skutek choroby lub zdarzeń losowych, naleŜy wówczas wypełnić Oświadczenie o
rezygnacji z udziału w projekcie (Załącznik nr 5).
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika, na jego miejsce
zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń, przy
załoŜeniu, Ŝe podniesienie kwalifikacji przez uczestnika do końca trwania działań w
projekcie będzie moŜliwe do osiągnięcia. Decyzję podejmie SORE wraz z radą
pedagogiczną i Koordynatorem projektu.
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§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku
w postaci zdjęć i nagrań wideo, na potrzeby dokumentacji i/lub promocji projektu
(Załącznik nr 6) oraz złoŜenia oświadczenia o korzystaniu ze wsparcia w ramach
innych projektów realizowanych z EFS lub innych funduszy spójności (Załącznik nr
7).
3. Uczestnicy wyraŜają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących realizacji
projektu drogą elektroniczną.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
a takŜe przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin
z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu oraz przesyłany w
formie elektronicznej na adresy mailowe podane w dokumentach zgłoszeniowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 – Formularz rekrutacyjny uczestnika do projektu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie
Załącznik nr 6 - Zgoda uczestnika na upublicznienie wizerunku
Załącznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika dotyczące korzystania ze wsparcia
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Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA*
W PROJEKCIE

Ja, niŜej podpisana/y ……………..………………………..………………………………….. deklaruję
udział szkoły/przedszkola …………………………………………………………..……………………………
/Nazwa i adres szkoły/ przedszkola/

………………………………………………………………………………………………………….
w projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” nr WND-POKL.03.05.00-00-027/13
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
1. Dane szkoły/przedszkola:
Nazwa zgłaszanej
szkoły/przedszkola:
NIP:

Szkoła/przedszkole:

REGON:

samodzielna/e
w zespole

przedszkole
szkoła podstawowa
gimnazjum
liceum ogólnokształcące
technikum
zasadnicza szkoła zawodowa

Typ:

Liczba zatrudnionych nauczycieli (ogółem):
2. Dane teleadresowe szkoły/przedszkola:
Kod
pocztowy

Województwo:

Miejscowość:

Ulica, nr budynku:
Adres poczty
elektronicznej:

Telefon stacjonarny:

3. Średnie wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla danego etapu nauczania w 2012 roku:
- sprawdzian:

- egzamin gimnazjalny
(w pkt.)

język
polski

Historia
/wos

matematyka

przedmioty
przyrodnicze

Język obcy

Język obcy

/podstawowy/

/rozszerzony/

- egzamin maturalny
( w %)
- egzamin zawodowy
(w %)

Jestem zainteresowana/y udziałem szkoły/ przedszkola w następujących formach wsparcia:
Lp.
1.
2.

Rodzaj zajęć
Roczny Plan Wspomagania

zaznacz (x)

Sieci Współpracy i Samokształcenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Średnia

1. Oświadczam, iŜ zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zobowiązuję się do udostępnienia Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji danych
niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy szkoły / przedszkola.
3. Oświadczam, Ŝe umoŜliwię zorganizowanie spotkań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
z nauczycielami /nauczycielkami w ramach przewidzianych form wsparcia.
4. Zobowiązuję się do udostępnienia pomieszczeń na realizację działań w ramach przewidzianych
form wsparcia.
5. Zobowiązuję się do udzielenia wsparcia i współpracy z Szkolnym Organizatorom Rozwoju
Edukacji, który obejmuje szkołę/przedszkole opieką.
6. Oświadczam, iŜ wyraŜam zgodę na poddanie się badaniom oceniającym co najmniej dwa razy w
trakcie projektu oraz zobowiązuję się do udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po
zakończeniu udziału w projekcie.
7. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, Ŝe
prowadzona/e przeze mnie szkoła/przedszkole spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

…………………………………….

…………………………………..

Miejscowość i data

Pieczęć i czytelny podpis dyrektora
szkoły/placówki

* Niepotrzebne skreślić

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Zgodnie ze złoŜoną deklaracją uczestnictwa w projekcie „Holistyczne wsparcie placówek
Miasta Chełm” przez Pana / Panią ……………………..……………………………………………………..
– Dyrektora szkoły/przedszkola, Komisja rekrutacyjna w składzie:
1) ………………………………………………………
/imię i nazwisko/

- ………………………………………………
/funkcja/

2) ………………………………………………………
3) ………………………………………………………

- ………………………………………………
- ………………………………………………

stwierdza, iŜ szkoła/przedszkole * ………………………………………………………………………………
1) Spełnia warunki określone / nie spełnia* warunków określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” dla placówek.
2) Został(a) / nie został(a)* zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie;
3) Został(a) / nie został(a)* wpisany(a) na listę rezerwową.

Podpisy członków komisji:
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
3) ……………………………………………..
Chełm, dnia …………………………………
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W związku z realizacją Projektu pod tytułem „Holistyczne wsparcie placówek Miasta
Chełm” nr WND-POKL.03.05.00-00-027/13 realizowanym przez Miasto Chełm w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i BudŜetu Państwa, ja niŜej podpisany/a:

....................................................................................................................................................
/imię i nazwisko uczestnika/

legitymujący/a się dowodem osobistym seria / nr ............................................................................
deklaruję uczestnictwo w Projekcie i oświadczam, Ŝe jestem zainteresowany/a objęciem następującą
formą wparcia:
Lp.
1.
2.

Rodzaj zajęć
Roczny Plan Wspomagania

zaznacz (x)

Zgodnie z tematyką oferty/sieci (x)

Sieci Współpracy i Samokształcenia

oraz, Ŝe
 zobowiązuję się do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych w ramach
Projektu formach wsparcia i potwierdzania swojej obecności na zajęciach własnoręcznym
podpisem na liście obecności przygotowanej przez beneficjenta Projektu;
 zobowiązuję się do wypełnienia okresowych ankiet ewaluacyjnych oraz badań ankietowych, które
prowadzone będą w ramach Projektu;
 zgłaszam z własnej inicjatywy wolę uczestniczenia w Projekcie oraz zapoznałem(am) się
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta
Chełm” i akceptuję jego postanowienia;
 wyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, przez
Miasto Chełm z siedzibą Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z
późn.zm.). Odbiorcą danych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Szucha 25, 00-918 Warszawa.
Dane te wprowadzane są do systemu PEFS 2007, którego celem jest gromadzenie informacji na
temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych.
W związku z powyŜszym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich
danych oraz moŜliwości dokonywania ich korekty.
 podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej za
zeznanie nieprawdy wynikającej z art. 233 § 1 k.k;
 zostałem poinformowany(a), Ŝe Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z BudŜetu Państwa.
Chełm, dnia …………………..
……………………………………..
czytelny podpis uczestnika
Uwaga
Wypełnioną deklarację prosimy oddać SORE, złoŜyć w sekretariacie szkoły/ przedszkola lub bezpośrednio w Biurze Projektu.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA DO PROJEKTU
I.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY:
Lp. NAZWA
1

IMIĘ (IMIONA)

2

NAZWISKO
W IEK W CHWILI

4

PROJEKTU

DANE
UCZESTNIKA

PRZYSTĘPOWANIA DO

5

PESEL

7

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT
7 LUB OPIEKA NAD OSOBĄ

TAK

NIE

ZALEśNĄ

8

WYKSZTAŁCENIE

9

ULICA

10

NR DOMU

11

NR LOKALU

12

MIEJSCOWOŚĆ

W YśSZE

PONADGIMNAZJALNE

OBSZAR
MIEJSKI

13

OBSZAR
OBSZAR
WIEJSKI

DANE
KONTAKTOWE

14

KOD POCZTOWY

15

POCZTA

16

WOJEWÓDZTWO

17

POWIAT

18

TELEFON STACJONARNY

19

TELEFON KOMÓRKOWY

20

-

ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL)
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II.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STOPNIU AWANSU ZAWODOWEGO
Oświadczam, iŜ w chwili złoŜenia przedmiotowego oświadczenia posiadam stopień awansu
zawodowego:
nauczyciel staŜysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany.
• WyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
• Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 k.k., który stanowi:
„Kto składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, Ŝe podane przeze mnie dane są prawdziwe.
• Oświadczam, Ŝe zgłaszam z własnej inicjatywy wolę uczestniczenia w Projekcie.

Chełm, dnia ……………………..

……………………………………..
czytelny podpis uczestnika

III.

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
DECYZJA nr ………………

Zgodnie ze złoŜoną deklaracją uczestnictwa w projekcie „Holistyczne wsparcie placówek
Miasta Chełm” przez Pana / Panią ……………………..……………………………………………………..
komisja rekrutacyjna w składzie:
1) ………………………………………………………
/imię i nazwisko/

- ………………………………………………
/funkcja/

2) ………………………………………………………
3) ………………………………………………………

- ………………………………………………
- ………………………………………………

stwierdza, iŜ Pan / Pani ………………………………………………………………………………………
4) Spełnia warunki określone / nie spełnia* warunków określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”
5) Został(a) / nie został(a)* zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie;
6) Został(a) / nie został(a)* wpisany(a) na listę uczestników projektu;
7) Został(a) / nie został(a)* wpisany(a) na listę rezerwową.

Podpisy członków komisji:
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
3) ……………………………………………..
Chełm, dnia …………………………………
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”
nr WND-POKL.03.05.00-00-027/13 oświadczam, Ŝe przyjmuję do wiadomości, iŜ:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 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
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
4) moje
dane
osobowe
zostały
powierzone
do
przetwarzania
Instytucji
WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej - Departament Funduszy Strukturalnych,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa; beneficjentowi
realizującemu projekt – Miasto Chełm z siedzibą Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65,
22 - 100 Chełm, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu -………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom
badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji
WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL
oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub
Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

∗

…..………………………..……

……….…………………………………………

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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Załącznik nr 5
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA DOTYCZĄCE REZYGNACJI
Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Oświadczam, Ŝe ……………………………………………….……………………….........
imię i nazwisko uczestnika

rezygnuje z dniem …………………………. z udziału w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie
placówek Miasta Chełm” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkół.

………………………………….…
miejscowość i data

………………….…………………………
czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 6
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

ZGODA UCZESTNIKA
NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU

Ja niŜej podpisany/a:
....................................................................................................................................................
/imię i nazwisko uczestnika/

legitymujący/a się dowodem osobistym seria / nr .....................................................................
w związku z udziałem w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oświadczam, Ŝe
wyraŜam zgodę na wykorzystanie materiałów z moim wizerunkiem w celu promocji Projektu
przez Miasto Chełm, tj. na stronach internetowych Miasta Chełm, na stronie internetowej
projektu oraz w broszurach, publikacjach i innych materiałach informacyjno - promocyjnych
powstających w ramach projektu.

………………………………….…
miejscowość i data

………………….…………………………
czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 7
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE WSPARCIA

Oświadczam, Ŝe ……………………………………………….……………………….........
imię i nazwisko uczestnika

nie korzystam w Ŝadnym innym projekcie współfinansowanym z funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności z takiego rodzaju wsparcia, z jakiego korzystam w projekcie pn.
„Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

………………………………….…
miejscowość i data

………………….…………………………
czytelny podpis uczestnika

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

