
 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Razem w zawodową przyszłość-BIS!” 
 

§1. 

Informacje ogólne 

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji, warunki udziału a także formy wsparcia 

przewidziane w Projekcie pod nazwą „Razem w zawodową przyszłość-BIS!”, zwanym w 

dalszej części „Projektem”  

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 08.06.00 

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących                                  

w pozaszkolnych formach kształcenia. 

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.06.00-32-

K054/18-00 z dnia 29.11.2018r. zawartej pomiędzy Województwem 

Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,                  

a Gminą Karino reprezentowaną przez Burmistrza Karlina. 

4. Realizatorem Projektu jest Zakład Oświaty w Karlinie 

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2023 r. w Zespole Szkół                

w Karlinie. 

6. Biuro Projektu prowadzone przez realizatora – Zakład Oświaty w Karlinie - znajduje się                             

przy ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino. Godziny urzędowania biura od 

poniedziałku do piątku  od godz. 7
00

 do 15
00

. 

 

§2. 

Cel i zakres wsparcia 

1. Celem projektu jest wzrost efektywności i jakości kształcenia oraz doskonalenie 

kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla 128 uczniów (47 kobiet, 81 

mężczyzn) Zespołu Szkół w Karlinie, w tym 64 uczniów Technikum w Karlinie oraz 64 

uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.   

2. W zależności od typu szkoły, Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych działań 

obejmujących: 

1) staże i praktyki zawodowe u pracodawców, 

2) pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów zawodowych 

uczniów biorących udział w projekcie,   

3) dodatkowe zajęcia specjalistyczne z języka obcego branżowego, 

4) kursy zawodowe z zakresu Solid Edge (33), elektroenergetyki (40), obsługi wózka 

widłowego (15) 
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5) zajęcia laboratoryjne na Politechnice Koszalińskiej (30) oraz w firmie z branży 

mechatronicznej (64), pikniki naukowe (64) 

6) kurs doskonalący umiejętności i kompetencje zawodowe nauczyciela prowadzącego 

kształcenie zawodowe – obsługa CNC 

7) szkolenie dla 11 nauczycieli - praca z uczniem zdolnym  

8) doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje dla 128 uczniów  

§3. 

Zasady rekrutacji kwalifikacji uczestników Projektu 

1. Rekrutacja do Projektu obejmuje uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół. 

2. Rekrutacja w Zespole Szkół odbywać się będzie w okresie od września 2019 r. do końca 

czerwca 2023 r. 

3. Rekrutacji uczestników Projektu towarzyszyć będzie kampania informacyjna w szkole, 

w czasie której odbywać się będą spotkania dyrektora z nauczycielami, uczniami i ich 

rodzicami zainteresowanymi udziałem w Projekcie. 

4. Na zajęcia rekrutowani będą uczniowie/uczennice zainteresowani udziałem w Projekcie, 

zgodnie ze zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i 

predyspozycjami oraz na podstawie określonych kryteriów. 

5. Rekrutacja uwzględnia zasady polityki równych szans i równości płci. 

6. Rekrutacja uwzględniać będzie zasady poszanowania godności potencjalnych uczestników. 

7. Rekrutacja będzie składać się z dwóch części: 

1) część 1: weryfikacja kryteriów formalnych (ocena formalna) – na podstawie 

formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz danych szkół dotyczących uczniów/uczennic ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oceniona zostanie przynależność do grupy docelowej; 

2) część 2: weryfikacja  kryteriów merytorycznych (ocena merytoryczna), tj. 

zakwalifikowanie na: 

a) zajęcia specjalistyczne z zakresu języka obcego branżowego – zgłoszenia uczniów 

b) staże lub praktyki zawodowe: zgłoszenia uczniów, 

c) indywidualne doradztwo zawodowe: zgłoszenia uczniów, 

d) pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia laboratoryjne/pikniki: zgłoszenie ucznia, zgoda 

prawnego opiekuna na udział w Projekcie ; 

e) pomoc stypendialna dla uczniów Technikum – wniosek; szczegółowe kryteria w 

Regulaminie przyznawania Stypendium 

f) kursy dla nauczycieli – zgłoszenie chęci uczestnictwa; 

10. W przypadku zgłoszeń przewyższających liczbę miejsc, a spełniających kryteria Dyrektor 

może zwiększyć liczbę osób objętych wsparciem w ramach posiadanych w budżecie 

projektu środków, w ostateczności decyduje kolejność zgłoszenia.  

11. Za całokształt działań rekrutacyjnych odpowiada komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 
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§4. 

Obowiązki uczestnika Projektu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór stanowi załącznik nr 1do 

Regulaminu), 

b) podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika (wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu), 

c) wypełnienie formularza dotyczącego danych osobowych uczestnika (wzór stanowi 

załącznik nr 3 do Regulaminu) 

2. Odmowa podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, będzie równoznaczna  

z nieprzystąpieniem do uczestnictwa w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, do 

których został zakwalifikowany. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie uczestnik (w przypadku osoby 

małoletniej – rodzic/opiekun prawny) zobowiązany jest przedstawić pisemnie powód 

rezygnacji. W przypadku odmowy przedstawienia takiego powodu, wychowawca klasy 

zobowiązany jest sporządzić pisemną notatkę dotyczącą powodu rezygnacji. 

5. Uczestnik Projektu, który opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia projektowe/staże lub 

praktyki zawodowe, do których został zakwalifikowany, traci prawo do korzystania                     

z innych form wsparcia (np. stypendium). 

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przekazania do 4 tygodni od zakończenia udziału 

w projekcie danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz 

udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

§5. 

Prawa uczestnika Projektu 

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia. 

2. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz 

korzystania z pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami 

Projektu. 

3. Każdy uczestnik Projektu ma prawo przerwać udział w Projekcie. 

4. Każdy uczestnik Projektu, po przerwanym udziale w Projekcie, może do niego powrócić. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 
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2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję, 

co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Kierownikiem 

Projektu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Deklaruję uczestnictwo ………………………………………………………..……………………… 
                                                                                                                (imię i nazwisko) 
 

ucznia/uczennicy ………………………………………………………………..……..………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………….
(klasa, nazwa szkoły) 

 

w projekcie „Razem w zawodową przyszłość – BIS !” realizowanym przez Gminę Karlino w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych  

z działaniami informacyjno - promocyjnymi. Jest to jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy  

lub nagrania wykonane podczas zajęć, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie danych 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz udziału w badaniu 

ewaluacyjnym. 

 

Karlino, …………………………    ………………………………….
          Czytelny podpis* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
* w przypadku osoby małoletniej deklarację uczestnictwa podpisuje jej rodzic/prawny opiekun 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Razem w zawodową przyszłość – BIS !” przyjmuję do 
wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 
Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020,                    
w ramach zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa, dla danych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 
6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – 
dane osobowe są  niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:  
1) w odniesieniu do zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”: 

a) 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 (Dz. Urz. UE L 347                       z 20.12.2013, str. 
320, z późn. zm.), 

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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,                     
z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 
zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”:  
a) 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, 

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) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. 
zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego 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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Razem                       
w zawodową przyszłość – BIS !”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi 
realizującemu projekt  - Gminie Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino oraz podmiotom, które 
na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Zakładowi Oświaty w Karlinie ul. 
Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino oraz Zespołowi Szkół   g w Karlinie, ul. Księdza Brzóski 6, 78-230 
Karlino. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe 
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-
2020, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

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

8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 
11. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem 

Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej: 
a) abi@wzp.pl 
b) iod@miir.gov.pl 

12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

13. Mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. 
14. Przysługuje mi prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, 
do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u 
Administratora>  

 

 

 

…..……………………………………… 

…………………………………………… 

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 3 do Regulaminu 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZEŃ 

Projekt pod nazwą: „Razem w zawodową przyszłość – BIS !” 

 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 PESEL   

4 Wykształcenie 
podstawowe  

gimnazjalne  

5 Województwo   

6 Powiat   

7 Gmina    

8 Miejscowość   

9 Ulica   

10 Nr budynku   

11 Nr lokalu   

12 Kod pocztowy   

13 Telefon kontaktowy   

14 Adres e-mail   

15 Data rozpoczęcia udziału w projekcie   

16 Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

nie   

tak   

odmowa podania informacji   

17 Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
nie   

tak   

18 Osoba z niepełnosprawnościami nie   

tak   

odmowa podania informacji  

19 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione 

powyżej) 

nie   

tak   

odmowa podania informacji   

 

 

 

 

 


