
 

Projekt TWÓRCZE PRZEDSZKOLE nr RPPD.09.01.00-20-0362/19 
 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 
Regulamin rekrutacji w projekcie pn. „TWÓRCZE PRZEDSZKOLE”  

nr RPPD.09.01.00-20-0362/19 

 
§1 

DEFINICJE 
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Projekt - projekt pn. „TWÓRCZE PRZEDSZKOLE”, realizowany w okresie od 1.09.2019 r.  
do 31 lipca 2020 r. na terenie gminy Sokółka, woj. podlaskie, współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2. Lider projektu: Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka; tel. 85 711 09 00,  
e-mail: kancelaria@sokolka.pl. 

3. Realizator projektu: Przedszkole nr 1 w Sokółce, ul. Sikorskiego 4,  
16-100 Sokółka, tel.: 857112096, e-mail: przedszkolenr-1@wp.pl.  

4. Regulamin – należy przez to rozumieć regulamin określający zasady rekrutacji do w/w 
projektu. 

5. Uczestnik/Uczestniczka: uczennica/uczeń który po spełnieniu kryteriów rekrutacji, 
określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie zakwalifikowany do udziału  
w zajęciach dodatkowych w projekcie pn. „TWÓRCZE PRZEDSZKOLE” i nauczyciele 
zatrudnieni w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. 

6. Biuro Projektu: siedziba Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1,  
16-100 Sokółka, tel. 857110917. 

7. Kontakt z koordynatorem przedszkolnym projektu jest możliwy w Przedszkolu nr 1 w 
Sokółce, ul. Sikorskiego 4, 16-100 Sokółka, tel.: 857112096,  
e-mail: e-mail: przedszkolenr-1@wp.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku w 
godzinach pracy przedszkola. 

 

§2 
OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2019 r. do 31 lipca 2020 r.  

/z możliwością zmiany terminu w przypadku zmian zawartych w umowie o 
dofinansowanie projektu/ 

2.  Wsparcie w postaci zajęć dodatkowych skierowane jest do: minimum 75 dzieci w wieku 
przedszkolnym, objętych w roku szkolnym 2019/2020 opieką przedszkolną w Przedszkolu 
nr 1 w Sokółce i 8 U (8 K, 0 M) nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. 

3. Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w roku szkolnym 2019/2020. 
4. Cel główny projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 1 w 

Sokółce do końca VII. 2020 r., poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje 
kluczowe, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup pomocy 
dydaktycznych. 

5. W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia Uczestników Projektu: 

 Przeprowadzenie zajęć "Mały Programista". 
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Zajęcia prowadzone w 2 grupach 10-cio osobowych 20U (11K,9M), średnio 1 raz w 
miesiącu /grupę. Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć: 20 godz. 

 Przeprowadzenie zajęć "Akademia Małego Kucharza". 
Zajęcia prowadzone w 1 grupie 15-sto osobowej 15U (7K,8M), średnio 1 raz w miesiącu 
/grupę. Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć: 12 godz. 

 Realizacja zajęć "Pomaluj mój świat". 
Zajęcia prowadzone w 2 grupach 15-sto osobowych 30U (13K,17M), średnio 1 raz w 
miesiącu /grupę. Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć: 20 godz. 

 Realizacja zajęć "Klubu Młodego Aktora". 
Zajęcia prowadzone w 2 grupach 15-sto osobowych 30U (13K,17M), średnio 1 raz w 
miesiącu /grupę. Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć: 20 godz. 

 Wyjazd edukacyjny do instytucji kultury w Białymstoku. 
Liczba uczestników : 40 (23K, 17M) dodatkowo 4 opiekunów. Łącznie 44 osoby. 

 Wyjazd edukacyjny do Galerii sztuki 
Liczba uczestników: 30 dzieci (13 K,17M), dodatkowo 3 opiekunów, łącznie 33 osoby. 
Uczestnikami wyjazdu będą w pierwszej kolejności uczestnicy warsztatów "Pomaluj mój 
świat", pozostali uczestnicy będą zrekrutowani spośród dzieci objętych opieką 
przedszkolną w przedszkolu. 

 Wyjazd edukacyjny na kreatywne warsztaty budowania z klocków 
Liczba uczestników: 40 dzieci (22K,18M), dodatkowo 4 opiekunów, łącznie 44 osoby. 
Uczestnikami wyjazdu będą w pierwszej kolejności uczestnicy warsztatów "Mały 
Programista", pozostali uczestnicy będą zrekrutowani spośród dzieci objętych opieką 
przedszkolną w przedszkolu. 

 Szkolenie z rozwijania kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. 
Szkolenie 10 godzin dydaktycznych (10 x 45 minut). W programie warsztatów znajdą 
się proste i praktyczne zabawy, których celem jest rozwijanie u dzieci podstawowych 
schematów myślenia logicznego i matematycznego, a także działania odwołujące się 
do metodyki, dydaktyki i rozwoju procesów poznawczych dzieci w wieku 
przedszkolnym. Liczba uczestników: 8 osób. 

 

§3 

OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla 
Działania 9.1 wymienionych w SZOOP RPOWP 2014-2020), tj. społeczności lokalnej z 
obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (w przypadku osób fizycznych uczą się, 
pracują lub zamieszkują one na obszarze LGD Szlak Tatarski w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze LGD Szlak Tatarski. W skład LGD wchodzą gminy: Kuźnica, 
Krynki, Sidra, Sokółka, Szudziałowo. 

2. Jednocześnie, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, w ramach typu projektu nr 4 
ostatecznymi odbiorcami wsparcia jest grupa docelowa wskazana w Osi priorytetowej III 
RPOWP 2014-2020, tj: 
- dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe - 75 U (37 K, 38 M), 
- nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu nr 1 w Sokółce - 8 U (8 K, 0 M). 
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§4 
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie 1-15 września 2019 r. zgodnie z 

polityką równych szans i niedyskryminacji, w tym równości płci. W przypadku 
niezrekrutowania odpowiedniej ilości dzieci do poszczególnych grup, w terminie 18-30 
września 2019r. zostanie zorganizowany nabór dodatkowy. 

2. Rekrutacja do projektu ogranicza się do dzieci w wieku przedszkolnym objętych opieką 
przedszkolną w Przedszkolu nr 1 w Sokółce oraz nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, zatrudnionych w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Sokółka. 

3. Rekrutacja dzieci będzie uwzględniała zasadę równości szans, w tym równości płci i 
niedyskryminacji. Wnioskodawca zakłada równy dostęp w tym również osobom z 
niepełnosprawnością. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, zajęcia będą 
dostosowane do możliwości tych dzieci. 

4. Wnioskodawca zakłada równy dostęp do Projektu zarówno K, jak i M znajdujących się 
w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. 

5. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się 
sporządzeniem i podpisaniem: listy uczestników zakwalifikowanych do projektu w 
podziale na grupy, listy uczestników rezerwowych.  

6. Przedszkolny Koordynator Projektu podaje do wiadomości dzieciom i ich 
rodzicom/opiekunom prawnym informację o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w 
projekcie lub na listę rezerwową. 

7. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać (w imieniu dziecka 
podpisuje rodzic/opiekun prawny) deklarację uczestnictwa w projekcie. 

8. Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników projektu będzie realizowany przy 
użyciu Oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu, którego 
wzór stanowi załącznik do Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych 
będącego załącznikiem do Umowy o dofinansowanie projektu.  

9. Podpisane przez uczestników (w przypadku dzieci przez rodzica lub opiekuna 
prawnego) oświadczenia stanowią dokumentację projektu i Beneficjent będzie 
przechowywać je w swojej siedzibie wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi 
rekrutacji. 

10. O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będzie decydować złożenie poprawnie 
wypełnionych dokumentów. Uczestnik Projektu jest kwalifikowany, w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb. UP może uczestniczyć w maksymalnie 3 rodzajach zajęć. 

11. O przyjęciu na zajęcia będzie decydowała lista rankingowa i lista rezerwowa. 
Dodatkowe punkty premiujące otrzymają dziewczyny (1 pkt) oraz osoby korzystające z  
dożywiania finansowanego przez OPS lub Caritas (1 pkt - weryfikacja kryterium na 
podstawie listy w posiadaniu Dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokółce). 

12. W przypadku małego zainteresowania udziałem w projekcie zorganizowane zostaną 
działania zaradcze - np. w postaci dodatkowego terminu rekrutacji. 

13. W przypadku nauczycieli zrekrutowanych zostanie 8 uczestników (8 K), będą to 
nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. Udział uczestników w projekcie 
rozpocznie się od podpisania deklaracji uczestnictwa. Zajęcia będą tak realizowane, 
aby zapewnić godzenie życia zawodowego z prywatnym. 



 

Projekt TWÓRCZE PRZEDSZKOLE nr RPPD.09.01.00-20-0362/19 
 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

14. Działania w projekcie zaplanowano tak, aby umożliwić osobom z 
niepełnosprawnościami udział w projekcie. 

15. Kryteria rekrutacji nauczycieli przedszkolnych: 
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby które: 
- pracują w placówce oświatowej (szkole lub przedszkolu) objętej wsparciem w 
projekcie, 
- posiadają kwalifikacje pedagogiczne i faktycznie prowadzą zajęcia dydaktyczne, 
- posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, bądź określony. W przypadku 
zatrudnienia na czas określony - osoba zgłaszająca się do projektu pozostaje w 
stosunku pracy przynajmniej do zakończenia udziału w ofercie doskonalenia, 
- zgłaszają z własnej inicjatywy, chęć uczestnictwa w ofercie doskonalenia w ramach 
projektu, 
- zostaną oddelegowane przez dyrektora placówki do udziału w warsztatach i 
wykładach. 

16. Informacja na temat naboru dzieci jest ogólnodostępna (ogłoszenia na tablicy 
ogłoszeniowej w przedszkolu i UM w Sokółce, oraz stronie internetowej przedszkola i 
gminy). 

 
§5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Uczestnicy Projektu mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach 
bezpłatnego udziału w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do systematycznego udziału w zajęciach. 
3. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik Projektu ma obowiązek dostarczyć 

prowadzącemu zajęcia pisemne usprawiedliwienie, podpisane przez rodzica/opiekuna 
prawnego Uczestnika Projektu. 

 
§6 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić jedynie na skutek choroby lub zdarzeń 

losowych, należy wówczas wypełnić Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie, 
wraz z podaniem powodu rezygnacji i złożyć je w biurze projektu. 

2. Jeżeli Uczestnik Projektu przerwie edukację w Przedszkolu nr 1 w Sokółce  
i zostanie skreślony z listy dzieci objętych edukacją przedszkolną, automatycznie zostaje 
skreślony z listy uczestników projektu. 

 
§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne 

oraz zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie. 
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3. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu leży w gestii Dyrektora Przedszkola nr 1 w 
Sokółce. 

4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy 
przekazywać do Dyrektora Przedszkola nr 1 w Sokółce. 

5. Dyrektor Przedszkola nr 1 w Sokółce zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego 
regulaminu. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
7. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie Urzędu Miejskiego  

w Sokółce oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. 
8. Załącznikami do regulaminu są: 

1) Formularz zgłoszeniowy. 
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
3) Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu. 
4) Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych  
do wprowadzenia do SL2014. 

 

Sokółka, 20 września 2019 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie pn. Twórcze Przedszkole 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Ja, niżej podpisana/y, proszę o zakwalifikowanie mojego 

podopiecznego/dziecka: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………. 

 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Klasa: …………………………………………………… 

 

do udziału w projekcie: 

TWÓRCZE PRZEDSZKOLE nr RPPD.09.01.00-20-0362/19 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny 

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

Deklaruje chęć udziału w projekcie, w następujących formach wsparcia 

/udział w projekcie jest bezpłatny/: 

Lp. Rodzaj i nazwa zajęć Proszę 

wstawić 

znak „X” 

1. Zajęcia „Mały Programista”  

2. Zajęcia „Akademia Małego Kucharza”  

3. Zajęcia „Klub Młodego Aktora”  

4. Zajęcia „Pomaluj mój świat”  

 

 

……………………………………..   ..………………………………………………….. 
Miejscowość, data   czytelny podpis uczestnika projektu*/opiekuna prawnego 

 

*w przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic/opiekun prawny dziecka 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji w projekcie pn. Twórcze Przedszkole 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

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

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 

Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję 

się do pełnego uczestnictwa w zajęciach oraz brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących 

rezultatów projektu. 

2. Jestem świadomy/świadoma, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą 

nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie 

w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem, o 

konieczności mojej rezygnacji z udziału w projekcie. 

5. Udzielam Przedszkolu nr 1 w Sokółce nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, uczestniczącego w realizacji projektu „TWÓRCZE 

PRZEDSZKOLE” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu „TWÓRCZE 

PRZEDSZKOLE”. 

 

……………………………………..   ..………………………………………………….. 
Miejscowość, data   czytelny podpis uczestnika projektu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

 

Oświadczam, że w okresie od 01.09.2019 r. do 31.07.2020 r. nie korzystam z takich samych form 

wsparcia, w ramach projektów realizowanych w osiach głównych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i innych Programów Operacyjnych, 

finansowanych z Unii Europejskiej. 

 

……….……………………………….    ..………………………………………………….. 
Miejscowość, data     czytelny podpis uczestnika projektu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za założenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze 

mnie informacji. 

 

……………………………    ..………………………………………………….. 
Miejscowość, data      czytelny podpis uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji w projekcie pn. Twórcze Przedszkole 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. TWÓRCZE PRZEDSZKOLE 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności 

przetwarzania/procesów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka 

oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,  

15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych 

przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację 

programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130, 

e-mail: kancelaria@miir.gov.pl);  

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.gov.pl 

i  iod@wrotapodlasia.pl);  

3) podstawę 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 (RODO) (Dziennik Urzędowy  

UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne  

dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020;  

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie 

zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania  

w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  

z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),  

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

Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (nazwa i adres właściwej IZ/IP), 

beneficjentowi realizującemu projekt – Gminie Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka 

(nazwa i adres beneficjenta) oraz Przedszkolu nr 1 w Sokółce, ul. Sikorskiego 4, 16-100 Sokółka. 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na 
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zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;  

6)  podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych 
w pkt 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;  

7)  kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-
2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty 
świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, 
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;  

8)  moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 
oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;  

9)  mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;  

10)  mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;  

12)  po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych  
w ramach RPOWP 2014-2020**.  

 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU*/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ  

W REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

 

 

_________________________________ 

** Dotyczy uczestnika projektu. 

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji w projekcie pn. Twórcze Przedszkole 

 

Zakres danych osobowych Uczestnika Projektu uzupełnionych w SL2014 

 

Szanowni Państwo! 

Prosimy o staranne i czytelne (DRUKOWANE LITERY) wypełnienie wszystkich 

białych pól. 

Tylko poprawnie i kompletnie wypełnione dokumenty uprawniają do udziału w 

projekcie. 

 

Informacje o projekcie 

Numer umowy/ decyzji /aneksu Nazwa beneficjenta 

UDA-RPPD.09.01.00-20-0362/19-00 Gmina Sokółka 

Tytuł projektu 

„TWÓRCZE PRZEDSZKOLE” 

Okres realizacji projektu od 01.09.2019 r. do 31.07.2020 r. 

 

Lp. Nazwa Dane osobowe Uczestnika Projektu 

1 Kraj Polska 

2 Rodzaj uczestnika indywidualny 

3 Nazwa instytucji ------------------------------------------------------- 

4 Imię/imiona  

5 Nazwisko  

6 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

7 Brak PESEL           TAK                  NIE 

8 Płeć kobieta mężczyzna 

9 Wiek w chwili 

przystępowania do projektu 

 

10 Wykształcenie niższe niż podstawowe 

 Adres zamieszkania (dane kontaktowe) 

11 Województwo podlaskie 

12 Powiat  

13 Gmina  

14 Miejscowość  

15 Ulica  
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16 Nr budynku  

17 Nr lokalu  

18 Kod pocztowy  

19 Obszar wg stopnia 

urbanizacji (DEGURBA)* 
*uzupełnia personel projektu 

 

20 Telefon kontaktowy* 

*w przypadku braku wpisać nr 

tel. do rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

21 Adres e-mail* 

*w przypadku braku wpisać 

adres e-mail rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

22 Data rozpoczęcia udziału w 

projekcie 

 

 

23 Data zakończenia udziału w 

projekcie 

 

 

24 Status osoby na rynku pracy 

w chwili przystąpienia do 

projektu 

osoba bierna zawodowo 

 W tym:      Osoba 

ucząca się   

     osoba 

nieuczestnicząca 

w kształceniu lub 

szkoleniu 

      inne  

25 Planowana data 
zakończenia edukacji  
w placówce edukacyjnej,  
w której skorzystano ze 
wsparcia (Przedszkole nr 1 
w Sokółce)  
 

 

__ __ - __ __  -  __ __ __ __ 

 

26 Wykonywany zawód -------------------------------------------------------------- 

27 Zatrudniony w (miejsce 
zatrudnienia) 

 

-------------------------------------------------------------- 

i

n

n 
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28 Sytuacja osoby w 
momencie zakończenia 
udziału w projekcie 

 

29 Inne rezultaty dotyczące 
osób młodych (dotyczy IZM 
– Inicjatywy na rzecz 
Zatrudnienia Młodych) 

projekt nie dotyczy Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych 

30 Zakończenie udziału  w 
projekcie zgodnie z 
zaplanowaną dla niej 
ścieżką uczestnictwa 

Tak/Nie 

31 Rodzaj przyznanego 
wsparcia 

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu 

 

 

32 Data rozpoczęcia udziału 
we wsparciu 

 

33 Data zakończenia udziału 
we wsparciu 
 

 

34 Data założenia działalności 
gospodarczej 

------------------------------------------------------------ 

35 Kwota przyznanych 
środków na założenie 
działalności gospodarczej 

------------------------------------------------------------ 

36 PKD założonej działalności 
gospodarczej 

------------------------------------------------------------- 

37 Osoba należąca do 

mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

 

TAK 

 

NIE 

 

Odmowa podania 

informacji 

38 Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 

TAK 

 

NIE 

 

Odmowa podania 

informacji 

39 Osoba z 

niepełnosprawnościami 

 

TAK 

 

NIE 

 

Odmowa podania 

informacji 
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40 Osoba w innej 

niekorzystnej sytuacji 

społecznej  

 

TAK 

 

NIE 

 

Odmowa podania 

informacji 

 

 


