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RP.042.7.2017 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2291/2017 

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

z dnia 29 maja 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic  

w projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego  

w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity 

tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), §8 ust. 1 Zarządzenia nr 1927/2017 Prezydenta 

Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędowi Miasta Siemianowice Śląskie 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie 

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie 

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”, 

zwanym dalej Projektem. 

2. Rekrutacja do Projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów i uczennic z 4 szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie. 

3. Informacje o Projekcie dostępne są:  

a) w Wydziale Edukacji przy Alei Sportowców 1, 41-100 Siemianowice Śląskie;  

b) w Wydziale Programów Pomocowych przy ul. Michałkowickiej 105, 41 – 103 

Siemianowice Śląskie; 

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie www.siemianowice.pl. 

http://www.siemianowice.pl/
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§ 3. Informacje o Projekcie 

1. Projekt „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice 

Śląskie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego – ZIT. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

3. Beneficjentem jest Gmina Siemianowice Śląskie.  

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: Wydział 

Programów Pomocowych przy ulicy Michałowickiej 105; 41-103 Siemianowice Śląskie, 

czynne w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 

5. Projekt jest realizowany w terminie od 01.09.2016 r. do 31.07.2019 r. 

6. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic uczęszczających do jednej z wymienionych 

poniżej szkół: 

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum; 

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito; 

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych; 

d) Zespół Szkół Specjalnych. 

7. Celem głównym Projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum, 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito, Zespole Szkół Ogólnokształcących                                    

i Zawodowych oraz Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich do 31.07.2019 

poprzez udoskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli zawodu (10 

kobiet, 5 mężczyzn), wyposażenie 650 uczniów szkół objętych projektem (302 kobiet, 348 

mężczyzn) w kwalifikacje zawodowe i kompetencje niezbędne na rynku pracy (w tym ICT), 

zwiększenie współpracy czterech szkół objętych projektem z ich otoczeniem społeczno - 

gospodarczym oraz poprzez stworzenie w szkołach objętych projektem warunków 

kształcenia zawodu odzwierciadlających naturalne warunki pracy (utworzenie 12 pracowni). 

8. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 
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§ 4. Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic uczęszczających do jednej ze Szkół 

prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie wymienionej w § 3 pkt 6 niniejszego 

Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie we właściwej Szkole wymienionej w § 3 

pkt 6 niniejszego Regulaminu, następujących dokumentów: 

a) Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie (Załącznik nr 1a do niniejszego 

Regulaminu dla osób niepełnoletnich, Załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu dla 

osób pełnoletnich); 

b) Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(Załącznik nr 2a lub Załącznik nr 2b do niniejszego Regulaminu). 

3. Formularz Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu                 

zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Biurze Projektu, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta oraz w Szkołach wymienionych w § 3 pkt 6 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 5. Rekrutacja uczniów i uczennic 

1. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona od dnia wejścia w życie zarządzenia do 30.09.2018 r. wśród 

uczniów i uczennic uczęszczających do Szkół prowadzonych przez Gminę Siemianowice 

Śląskie wymienionych w § 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu i uczących się na następujących 

kierunkach: 

a) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum: technik informatyk, 

technik mechatronik, technik ekonomista, technik energetyk; 

b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito: technik hotelarstwa, technik informatyk, 

kelner, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik przemysłu 

mody, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz piekarz                              

i wędliniarz; 

c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych: sprzedawca, elektryk, kucharz, 

piekarz, fryzjer, ślusarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie. 

d) w Zespole Szkół Specjalnych: sprzedawca, krawiec, kucharz, ślusarz, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej. 
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3. W przypadku dużej liczby uczniów i uczennic chcących wziąć udział w Projekcie                      

o przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów 

rekrutacyjnych wymienionych w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu, a w przypadkach 

spornych decyzję podejmować będzie Dyrektor/ka Szkoły. 

4. Uczniowie i uczennic spełniający warunki udziału w Projekcie, ale z braku miejsca 

niezakwalifikowani do Projektu zostaną umieszczeni na Liście rezerwowej 

uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu (Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu). 

5. Rekrutację przeprowadzają Komisje szkolne pod nadzorem Dyrektora/ki Szkoły oraz 

Koordynatora/-ki szkolnego/ej. 

6. Komisja szkolna sporządza Protokół z posiedzenia (Załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu) wraz z: 

a) Listą uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu); 

b) Listą rezerwową uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu (Załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu). 

7. Dokumentacja dotycząca rekrutacji tj. dokumentacja określona w § 4 pkt 2 oraz § 5 pkt 6 

przekazywana jest do Biura Projektu w celu jej weryfikacji. 

 

§ 6. Zakres wsparcia 

1. W ramach Projektu zrealizowane zostanie dla uczniów i uczennic doradztwo edukacyjno – 

zawodowe, doradztwo zdalne, staże zawodowe oraz odpowiednio dla Szkół następujące 

formy wsparcia: 

a) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum: 

 szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych; 

 szkolenie administrator baz danych; 

 szkolenie kasjer/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych; 

 szkolenie administrator sieci; 

 szkolenie programy biurowe w administracji; 

b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito: 

 szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych; 

 szkolenie organizator ruchu turystycznego; 

 szkolenie administrator baz danych; 
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 szkolenie barman; 

 szkolenie obsługa kas fiskalnych; 

 szkolenie administrator sieci; 

 szkolenie programy biurowe w administracji; 

 szkolenie kurs prawa jazdy kat. B. 

c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych: 

 szkolenie doskonalące z zakresu kompetencji cyfrowych; 

 szkolenie kurs prawa jazdy kat. B. 

 szkolenie kurs obsługi betoniarki; 

 szkolenie wykonywanie usług kelnerskich; 

 szkolenie barman; 

 szkolenie obsługa kas fiskalnych; 

 szkolenie barista. 

d) w Zespole Szkół Specjalnych: 

 szkolenie doskonalące z zakresu kompetencji cyfrowych; 

 szkolenie wykonywanie usług kelnerskich. 

2. Formy wsparcia odbywać się będą w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 zgodnie                

z harmonogramem zajęć.  

 

§ 7. Obowiązki Uczestnika projektu 

1. Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 4 pkt 2 

niniejszego Regulaminu; 

b) regularnego uczęszczania na zajęcia, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, które 

będzie potwierdzone listą obecności sprawdzaną przez osobę prowadzącą zajęcia; 

c) wypełniania testów kompetencyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów 

służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu; 

d) bieżącego i niezwłocznego informowania osoby prowadzącej zajęcia lub dyrektora 

szkoły o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie; 

e) usprawiedliwienia przez Uczestnika projektu ewentualnych jego nieobecności na 

zajęciach w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności (Załącznik nr 6 do 

niniejszego Regulaminu); 

f) zapoznania się z treścią oraz przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym 
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Regulaminie. 

 

§ 8. Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie  

1. Udzielenia wsparcia w ramach Projektu zaprzestaje się w przypadku: 

a) przerwania przez Uczestnika projektu nauki w szkole; 

b) naruszenia przez Uczestnika projektu podczas zajęć prowadzonych w ramach Projektu 

zasad współżycia społecznego i obowiązujących norm etycznych; 

c) szczególnie rażącego naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego Regulaminu; 

d) pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, 

osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia                   

do udziału w Projekcie (jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi przed  

udziałem w pierwszych zajęciach). 

3. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie składa Uczestnik projektu w formie 

pisemnej do Dyrektora Szkoły (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem należy do Zespołu projektowego.  

 Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi                             

na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa 

krajowego i wspólnotowego, zmianę warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także 

pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej. 

 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 Aktualna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie 

internetowej Urzędu Miasta pod adresem www.siemianowice.pl w zakładce Edukacja oraz w 

Szkołach wymienionych w § 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu. 

 Załączniki do niniejszego Regulaminu: 

(1) Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie: 

a) dla osób niepełnoletnich; 

b) dla osób pełnoletnich. 

(2) Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych                     

osobowych; 

a) dla osób niepełnoletnich; 

b) dla osób pełnoletnich. 

(3) Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu; 
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(4) Lista rezerwowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu; 

(5) Protokół z posiedzenia Komisji szkolnej; 

(6) Usprawiedliwienie; 

(7) Rezygnacja. 

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Programów Pomocowych.  

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE  

PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Uczeń/Uczennica ……………………………..…………………………………....... 

                             (nazwisko i imię ucznia/uczennicy) 

Nr PESEL 

           
 

Data urodzenia …...................... 

 

Szkoła………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………..…………..... 

(pełna nazwa Szkoły, miejscowość) 

 

Nazwisko i imię opiekuna prawnego…………………………………………………………..... 

 

Dane kontaktowe opiekuna prawnego…………….………………………...…………..……… 

 

………………………………………………………………………………………..…………....                                                                             

                                           (adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod, miejscowość) 

……………………………      ……………………………..         …………………………... 

       (nr tel. stacjonarnego)                            (nr tel. komórkowego)                                  (adres e-mail) 

 

1. Deklaruję udział mojego dziecka w Projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa 

zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki. 

3. Oświadczam, że moje dziecko spełnia warunki dotyczące uczestnictwa w Projekcie. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dla celów 

działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją Projektu. 

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

6. Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym. 

 

      Siemianowice Śląskie, dn. ….........................              …………..…………………… 

                                                                                       Czytelny podpis opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 1b do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE  

PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Uczeń/Uczennica ……………………………..…………………………………....... 

                             (nazwisko i imię ucznia/uczennicy) 

Nr PESEL 

           

 

Data urodzenia …...................... 

Szkoła………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………..…………..... 

(pełna nazwa Szkoły, miejscowość 

 

Dane kontaktowe …………….………………………...…………..……….................................. 

 

………………………………………………………………………………………..…………....                                                                             

                                           (adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod, miejscowość) 

 

……………………………     ……………………………..         …………………………... 

       (nr tel. stacjonarnego)                            (nr tel. komórkowego)                                  (adres e-mail) 

 

1. Deklaruję udział w Projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście 

Siemianowice Śląskie”.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące uczestnictwa w Projekcie. 

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla celów działań 

informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją Projektu. 

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

6. Uprzedzony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym. 

      Siemianowice Śląskie, dn. ….........................              …………..…………………… 

                                                                                                                     Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA/UCZENNICY 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

– DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOLETNICH –  

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego                 

w mieście Siemianowice Śląskie” ja niżej podpisany/a  ….............................................................. 

                                                                                                                    (nazwisko i imię) 

 

Będąc opiekunem prawnym …....................................................................................................... 

                                                                                                 (nazwisko i imię dziecka) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. 2016 

poz.922), zawartych w Dokumentacji rekrutacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji 

projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”. 

 

      Siemianowice Śląskie, dn. …..............................             …………..…………………… 

                                                                                                                          Czytelny podpis 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka jest 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-

2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych                        

z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 

w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników 

projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych 

osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) w powiązaniu z aktami 

prawnymi w tym: 

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006; 

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 217); 

5. Moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka zostaną powierzone do 

przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projektu - Gminie Siemianowice Śląskie z 

siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10 w Siemianowicach Śląskich oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć w realizacji projektu; 

6. Moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka mogą zostać powierzone do 

przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z 

realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 

2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

7. Moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka nie będą przekazywane podmiotom 

innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do 

Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;  

8. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

      Siemianowice Śląskie, dn. …..............................             …………..…………………… 

                                                                                                                          Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2b do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA/UCZENNICY 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

– DOTYCZY OSÓB PEŁNOLETNICH –  

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego                 

w mieście Siemianowice Śląskie” ja niżej podpisany/a  ….............................................................. 

                                                                                                                    (nazwisko i imię) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia                        

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. 2016 poz.922), zawartych                   

w Dokumentacji rekrutacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Wzmocnienie 

potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”. 

 

 

      Siemianowice Śląskie, dn. …..............................             …………..…………………… 

                                                                                                                          Czytelny podpis 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 

40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych                        

z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 

działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa 

w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników 

projektów RPO WSL na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych 

osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) w powiązaniu z aktami 
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prawnymi w tym: 

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006; 

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 217); 

5. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu 

projektu - Gminie Siemianowice Śląskie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10 w 

Siemianowicach Śląskich oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć 

w realizacji projektu; 

6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji 

Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu 

Teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. 

Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;  

8. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

      Siemianowice Śląskie, dn. …..............................             …………..…………………… 

                                                                                                                          Czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

LISTA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH  

DO PROJEKTU „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE” 

 

………………………………………………………………………………………...................... 

(nazwa szkoły) 

 

Lp. Nazwisko i Imię* 

1  

2  

3  

4  

5  

   *Alfabetycznie 

 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...                        

                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                               Dyrektora Szkoły                                  
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

 

LISTA REZERWOWA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH 

DO PROJEKTU  „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE” 

 

  

……………………………………………………….………………………………..................... 

(nazwa szkoły) 

 

Lp. Nazwisko i Imię* 

1  

2  

3  

4  

5  

  *Alfabetycznie 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...                        

                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                               Dyrektora Szkoły                                  
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

 

 

 ……………………………                       

               Pieczęć Szkoły  

 

PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji szkolnej 

 

 

powołanej do rekrutacji uczniów i uczennic w projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa 

zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

1. Data posiedzenia Komisji: …………………………………………………..……………… 

 

2. Miejsce posiedzenia Komisji: ……………………………………………………………….... 

 

3. Skład Komisji: ……………………………………………………………………………........ 

 

Dyrektor/ka szkoły: ……………………………. 

                                                        (nazwisko i imię) 

 

Koordynator/ka szkolny/-a: ………………………………..........                       

                                                          (nazwisko i imię) 

 

4. Przebieg pracy Komisji szkolnej: 

a) Zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie 

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”                       

i zobowiązanie się do jego przestrzegania podczas pracy Komisji; 

b) Kwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

c) Ustalenia Komisji: Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu, Lista 
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rezerwowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu. 

5. Uwagi Komisji szkolnej: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Na tym posiedzenie zakończono: 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji:  …………………………………. 

 

Podpisy członków Komisji: …………………………………. 

 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...                        

                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                  Dyrektora Szkoły                                 
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

 

 

USPRAWIEDLIWIENIE 

 

 

Usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka, ucznia/uczennicy …................................................ 

                      (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

w Siemianowicach Śląskich, na zajęciach realizowanych w ramach Projektu                        

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”                            

w dniu…………………… z powodu ……………………………………………….…….............. 

……………………………………………….……………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ……………                                    …………..…………………… 

                                                                                                             Czytelny podpis opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr … / 2017 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia ….................. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie  

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

 

 

REZYGNACJA 

 

 

Zgłaszam rezygnację mojego dziecka …............................................................. z uczestnictwa  

      (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

w Projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice 

Śląskie”. 

 

Powodem rezygnacji jest…………………………………………………………………................ 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ……………                                    …………..…………………… 

                                                                                                              Czytelny podpis opiekuna prawnego  


