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                                          REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

                                             „Wznosimy na wyżyny – Brojce!” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:  

„Wznosimy na wyżyny – Brojce!”- RPZP.08.02.00-32-K050/17 realizowanym przez Towarzystwo 
Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym  
i ponadgimnazjalnym. 

2. Projekty jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi priorytetowej VIII– Edukacja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020  

3. Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.  

4. Działania będą realizowane dla uczestników projektu tj. uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i nauczycieli z tych szkół, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 niniejszego regulaminu.  

5. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. 
 

 
§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  
Realizator:  

● Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. 
Instytucja Pośrednicząca  

●  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,  

 Uczestnik projektu  

● uczeń w jednej ze szkół: - Szkoły Podstawowej w Brojcach, -Gimnazjum w Brojcach, -Szkoły 
Podstawowej Filia Dargosław  
● nauczyciel w jednej ze szkół: - Szkoły Podstawowej w Brojcach, -Gimnazjum w Brojcach, - Szkoły 
Podstawowej Filia Dargosław  
● UE – Unia Europejska,  

● EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  

● RPO WZ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020  

 Instytucja Zarządzająca  
● Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, którego aparatem pomocniczym jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. 
● Strona internetowa projektu – http://www.twp.szczecin.pl 
 

 
§ 3 
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CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

1. Cel szczegółowy to doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące 
do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 
2. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, 
- Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
- Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 
- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie  
w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 
- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym 
ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym 
zakończeniem nauki szkolnej. 
3.Zadania w projekcie: 
1). Grupowe warsztaty z kompetencji kluczowych niezbędne do rozwoju osobistego uczniów-  
2). Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów 
3).Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów z niepełnosprawnością 
4). Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów 
5). Zajęcia organizowane poza szkołą - wyjazdy edukacyjne 
6). Wsparcie nauczycieli – otwarty pakiet kursów doskonalących i studiów podyplomowych 
7). Doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne 
 
 

§ 4 
KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych, tablicach 
informacyjnych szkół oraz TWP OR w Szczecinie. 

2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projektach jest:  

1) Uczniowie i nauczyciele składają formularze rekrutacyjne w biurze proj. (uczniowie za zgodą 
rodziców). Rekrutacja będzie przebiegała zgodnie z zasadą równości szans K i M.  
Kryteria:  
A. Uczniowie:  
*średnia ocen z ostatniego sem. (maks. 3,0-10 pkt, powyżej-5 pkt);  
*motywacja do udziału w proj. (0-10 pkt);  
*rekomendacja pedagoga szkolnego/uczniowie ze spec. potrzebami (+5 pkt);  
*wewnątrzszkolna diagnoza (+5); 
 *uczniowie zdolni (+5 pkt)  
B. Nauczyciele: 
 *nie uczestniczenie w formach dokształcania w ostatnim roku (+5pkt);  
*wysoki poziom motywacji do podwyższania kompetencji (0-10 pkt); 
*rekomendacja dyrektora (+5 pkt).  
2) Utworzenie listy uczniów przez Specjalistę ds. organizacji wsparcia - 276 osób (K:129 i M:147) (wg 
malejącej liczby pkt.) i listy nauczycieli 35 osób (K:30 i M:5),  
3) Powiadomienie ich tel. oraz osobiście o zakwalifikowaniu do projektu.  
4)W przypadku nauczycieli utworzona zostanie  os. lista rezerwowa (zakwalifikowanie po rezygnacji 
poprzednika). 
5) Uzupełnienie: 
a) formularza rekrutacyjnego- zał. 1 do Regulaminu uczestnictwa 
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b) deklaracji uczestnictwa (uczeń/rodzic, nauczyciel) -  zał.2 do Regulaminu uczestnictwa 
c) Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych - Zał. 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku - Zał. 2 do Deklaracji uczestnictwa  
w projekcie 
e)Pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna (dla ucznia) -  Zał. 3 do Deklaracji uczestnictwa  
w projekcie  
6. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 
7.Uczestnik projektu zobligowany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie 
przewidzianym da danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na 
liście obecności. 
8.Uczestncy projektu zobowiązani są do przestrzegana regulaminu. 
 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą 
dostępne na stronie internetowej TWP OR w Szczecinie oraz szkołach.  

2. Za kontakt z uczestnikami odpowiada personel projektu.  
 

 

Przyjęto do realizacji: .............................................…………………………... 
(data, pieczęć i podpis Realizatora oraz Dyrektora danej szkoły) 
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             Zał. 1 do Regulaminu uczestnictwa 

 

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu  
„Wznosimy na wyżyny – Brojce”!  

 

Dane personalne 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Pesel  

4. Data urodzenia  

5. Płeć  
 kobieta / mężczyzna * 

 

6.  
Osoba z niepełnosprawnościami  

 

 
 TAK/ NIE / odmowa podania informacji*  

 

7.  
Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia  
 

 
 TAK/ NIE / odmowa podania informacji*  

 

8.  
Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań  
 

 
 
TAK/ NIE*  

  

9.  
Osoba przebywająca w 

gospodarstwie domowym bez osób 
pracujących  

W tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

(wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji 

TAK w poprzednim zdaniu)  
 

 
 TAK/ NIE*  

 
 

 
 TAK/ NIE*  

 

10.  
Osoba żyjąca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu  
 

 
 TAK/ NIE*  

 

11.  
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (inne niż wymienione 

powyżej)  
 

 
 TAK/ NIE / odmowa podania informacji*  

 

12.  
 Ulica  

 

 

13.  
 Nr domu  

 

 Nr lokalu  

14.  
 Miejscowość  

 

 

15.  
 Obszar  

 

miejski/wiejski* 

16.  
 Kod pocztowy  

 

 

17.  
 Województwo  
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18.  
 Powiat  

 

 

19. Telefon stacjonarny  

 
 

20. Telefon komórkowy  

 
 

12. Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 
 

22. Oświadczam, że:  
a) Jestem nauczycielem/nauczycielką szkoły (podkreślić właściwą szkołę) 

w Brojcach  
Gimnazjum w Brojcach  

Filia Dargosław  
 
b) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.  
c) Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

23. Deklaruję uczestnictwo w następujących formach wsparcia:  



Wsparcie nauczycieli – otwarty pakiet kursów doskonalących i studiów 
podyplomowych: 
 

A. Kursy doskonalące dla nauczycieli  □ 
B. Studia podyplomowe dla nauczycieli  □ 

 
 (wstawić znak „x” w okienku przy wybranej formie wsparcia)  
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            Zał. 2do Regulaminu uczestnictwa 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja niżej podpisany/a .......................................................................................... (imię i nazwisko)  
zamieszkały/a ..........................................................................................  
..........................................................................................  
(adres zameldowania)  
Nr PESEL ...........................................................................................  
1. Deklaruję uczestnictwo w projekcie pt. „Wznosimy na wyżyny – Brojce!” realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.2. Wsparcie 
szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym. 
2. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu.  

3. Oświadczam, że jestem nauczycielem (podać nazwę szkoły):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt „Wznosimy na wyżyny – Brojce!” realizowany przez 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach RPO WZ 2014-2020.  

5. Oświadczam, że upoważniam Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie i wyrażam zgodę 

na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (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.) w celu monitoringu, kontroli 
i ewaluacji Projektu.  

6. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 
lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.  

 
.......................................................  
Czytelny podpis uczestnika projektu  
.................................................  
Data  
  
 
 
Załączniki:  
1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku.  
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Zał. 1 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie  

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Wznosimy na wyżyny – Brojce!”  oświadczam, że 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020; 

2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
922 t.j.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020: 

1) rozporządzenia 1303/2013; 

2) rozporządzenia nr 1304/2013; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

 

w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

1) rozporządzenia nr 1303/2013; 

2) rozporządzenia nr 1304/2013; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Wznosimy na 

wyżyny – Brojce!”   w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO 
WZ 2014-2020); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki 
Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 71-001 Szczecin (nazwa i adres właściwej IP), 
beneficjentowi realizującemu projekt  - Towarzystwu  Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w 
Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które 
na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… (nazwa i adres ww. 
podmiotów); 

moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Powierzającego
1
, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta;  moje dane osobowe mogą 

                                                           
1
 Powierzający oznacza Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który jako administrator danych osobowych powierzył 
Instytucji Pośredniczącej w drodze odrębnego Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: (1) Projekty RPO WZ 2014-2020, (2) Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 
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zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, 

Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020; 

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

6. 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; 

7. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 
na rynku pracy; 

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

 

 

 

 

 

…..……………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika projektu 
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Zał. 2 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 

  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 
NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku w materiałach 
zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.).  
 
 
 
.................................................  

Data  
...............................................................  
Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


