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Regulamin rekrutacji do projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie
Namysłowskim”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
IX Oś Priorytetowa Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

§1
Definicje
1.

Projekt – projekt „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” jest
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020, Poddziałnie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

2.

Beneficjent – Powiat Namysłowski, Pl. Wolności 12 A, 46-100 Namysłów; Gmina
Domaszowice-ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice; Gmina Pokój-ul. Sienkiewicza 8, 46-034
Pokój; Gmina Świerczów-ul. Brzeska 48, 46-034 Świerczów i Gmina Wilków-

ul.

Wrocławska 11, 46-113 Wilków
3.

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315
Opole.

4.

Beneficjenci Ostateczni – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, Zespołu
Szkół Mechanicznych w Namysłowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie prowadzonych
przez Powiat Namysłowski, uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach
prowadzony przez Gminę Domaszowice, uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
prowadzony

przez

Gminę

Pokój,

uczniowie

Publicznego

Gimnazjum

w

Świerczowie

prowadzone przez Gminę Świerczów oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wilkowie
prowadzone przez Gminę Wilków, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego
regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w
projekcie.
5.

Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Koordynatora Projektu w celu
przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: dyrektor
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danej placówki, pedagog szkolny z danej palcówki oraz koordynator projektu i asystent
koordynatora projektu ds. monitoringu i ewaluacji.
§2
Informacje ogólne
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Razem dla lepszej edukacji
w Powiecie Namysłowskim” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałnie 9.1.1 Wsparcie kształcenia
ogólnego.
2. Projekt skierowany jest do uczniów I
Zespołu

Szkół

Mechanicznych

w

Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, uczniów
Namysłowie,

uczniów

Zespołu

Szkół

Rolniczych

w Namysłowie, uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, uczniów Zespołu
Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, uczniów Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz uczniów
Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, a jego okres realizacji trwa do 30 czerwca 2018 r.
3. Głównym celem projektu jest: podniesienie u uczniów z 4 szkół gimnazjalnych i 3 szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Namysłowskiego kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach z
przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych

i

języków

obcych

oraz

w

warsztatach

zespołowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
§3
Uczestnicy projektu
1. Uczestnikiem projektu może być uczeń I LO w Namysłowie, ZSM w Namysłowie, ZSR w
Namysłowie, Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Zespołu Szkół Gimnazjalnych
w Pokoju, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Publicznego Gimnazjum w Wilkowie,
który złoży deklarację rekrutacyjną i zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie przez
Komisję Rekrutacyjną.
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2. Każdy uczeń zainteresowany udziałem w projekcie wypełnia deklarację rekrutacyjną
(załącznik nr 1) oraz oświadczenie ( załącznik nr 2).
3. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół uczestniczących w
projekcie, na podstawie złożonych deklaracji.
4. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 613 uczniów.
§4
Rekrutacja
1. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w uczestników są członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 5 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.
3. Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkół biorących udział w projekcie.
4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają wnioski rekrutacyjne
(załącznik nr 1 i załącznik nr 2) w sekretariacie szkoły.
5. Warunkami rekrutacji są:
a. Opinia wychowawcy klasy,
b. Opinia pedagoga szkolnego,
c.

Frekwencja na zajęciach szkolnych,

d. Dodatkowo będą brane pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
6. Warunkiem zakwalifikowania się ucznia do projektu będzie uzyskanie pozytywnej oceny
Komisji Rekrutacyjnej, podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Nabór na zajęcia kończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby kwalifikujących się uczniów.
8. Listę rankingową układa się według kryteriów rekrutacji zapisanych w § 4 pkt. 4.
9. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 5 stycznia 2017 r. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu
do projektu uczniów spełniających wymogi formalne. Następnie Komisja ustala listę
rankingową, którą wywieszona zostanie, do dnia 11 stycznia 2017 r., na tablicy ogłoszeń w
każdej ze szkół biorących udział w projekcie.
10. Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają
umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy któregoś z uczestników, na jego
miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.
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11. Po ogłoszeniu listy rankingowej uczniowie wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie
(załącznik nr 3) wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu (załącznik nr 4).
12. Uczeń może odwołać się w ciągu 3 dni od decyzji Komisji do Komisji Rekrutacyjnej.
13. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 3 dni i przekazuje swoją decyzję
uczniowi.
14. Ostateczna lista zakwalifikowanych uczniów do udziału w danych zajęciach zostanie podana
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkołach, w terminie do
13 stycznia 2017 r.
15. Terminy określone w procesie rekrutacji mogą ulec zmianie za zgodą Koordynatora Projektu.

§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:
1) regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin
danego typu, w cyklu semestralnym. Nieobecność powyżej 20% godzin wymaga od
rodzica/prawnego opiekuna ucznia pisemnego uzasadnienia nieobecności;
2) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania
ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;
3) przestrzegania punktualności;
4) wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;
5) poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z
przeznaczeniem.
2. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny najpóźniej w dniu
rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełnia Deklarację uczestnictwa (załącznik nr 3) wraz z
Oświadczeniem uczestnika projektu (załącznik nr 4).
3. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników
w przypadku:
1) samodzielnej rezygnacji uczestnika;
2) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek Koordynatora, z
powodu naruszana zasad uczestnictwa w zajęciach;
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3) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;
4) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.
4. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonują Koordynatorzy Projektu, wskazując
równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia
osoby skreślonej z listy,
5. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej,
proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
Namysłowie na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w biurze
projektu.
2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2016 r.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora
Projektu.

……………………………………………………….
Koordynator projektu

………………………………………………………………..
Asystent koordynatora projektu ds. monitoringu i ewaluacji
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie

Namysłowskim”

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
DEKLARACJA REKRUTACYJNA

Nazwa projektu

Razem dla lepszej edukacji w Powiecie
Namysłowskim

Imię nazwisko
PESEL
Data urodzenia/miejsce

Adres zamieszkania

Numer telefonu/ tel. komórkowego
Adres email
Kierunek kształcenia- klasa
Szkoła

Podpis ucznia

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
opiekuna dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie

Namysłowskim”

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO
Ja, niżej podpisany(a),
.......................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)
zam...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod)
Telefon kontaktowy:
.................................................................................................................................
Nr PESEL:
........................................................................................................................................
wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie p.n. „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie

Namysłowskim”, realizowanym w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO
2014-2020 oraz spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:
1. zamieszkuję w gminie wiejskiej lub gminie miejsko-wiejskiej lub gminie miejskiej poniżej 25
tys. mieszkańców
2. spełniam kryteria określone we wniosku o dofinansowanie – jestem uczniem Liceum
Ogólnokształcącego w Namysłowie lub Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie lub
Zespołu

Szkół

Rolniczych

w

Namysłowie

lub

Zespołu

Gimnazjalno-Szkolnego

w

Domaszowicach lub Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju lub Publicznego Gimnazjum w
Świerczowie lub Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.
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Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie „Razem dla lepszej

edukacji w Powiecie Namysłowskim”, pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w
zajęciach organizowanych w ramach projektu i brania udziału w badaniach ankietowych
dotyczących rezultatów projektu.
Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą
nieobecności

spowodowane

usprawiedliwienie

zwolnieniem

nieobecności

przekażę

lekarskim
osobie

lub

wypadkami

prowadzącej

zajęcia

losowymi.
w

celu

Pisemne

uzupełnienia

dokumentacji projektu.
Zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko
spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Powyższe dane osobowe podane przeze mnie w związku z
ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora
projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.

……………………
Miejscowość i data

.

…….…………………
Podpis ucznia

……………………………………
Podpis rodzica/prawnego
opiekuna dziecka
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie

Namysłowskim”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Nazwa projektu

Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim

Numer wniosku

RPOP.09.01.01-16-037/15

Numer umowy o dofinansowanie

ETAP
Imię nazwisko
PESEL
Data urodzenia/miejsce
Adres zamieszkania
Numer telefonu/ tel. komórkowego
Adres email
Kierunek kształcenia- klasa

Podpis ucznia

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
opiekuna dziecka
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie

Namysłowskim”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Razem dla lepszej edukacji w Powiecie

Namysłowskim oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju,
z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5;
2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Opolskiego z
siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
3) 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. 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na podstawie:
w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20142020:
a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 115, art. 122 , art. 125 ust. 2.
lit d), oraz art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 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
ustanawiającego

przepisy

ogólne

dotyczące

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;
b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
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i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego
rozporządzenia;
c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 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 poz. 217);
W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 ustanawiającego 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;
b)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006;

c)

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 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;

d)

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 poz. 217);

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Razem dla

lepszej

edukacji

w

Powiecie

Namysłowskim,

w

szczególności

potwierdzenia

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO);
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5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25, 45-315 Opole, beneficjentowi
realizującemu projekt - Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12 a, 46-100 Namysłów. Moje
dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym badanie
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub innego podmiotu który
zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Pośredniczącą na realizację ewaluacji.
Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym
na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPO WO;
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) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej przekażę informację o liczbie
utworzonych miejscach pracy1.
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

1
*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

Dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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