Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Nysa, dnia 07.09.2012 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Nyski Uniwersytet Dziecięcy” realizowany jest przez PWSZ w Nysie
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Marcinkowskiego 6-8,
48-300 Nysa.
3. Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów gminy Nysa, uczęszczających głównie do
klas V i VI, a w razie braku naboru - również do klas IV: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 10.
4. Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§2
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

5.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu zainteresowania przedmiotami
ścisłymi 40 uczniów/uczennic klas V i VI szkół podstawowych na obszarze gminy Nysa.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Nyski
Uniwersytet Dziecięcy” zwanym dalej projektem.
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:
a) zajęcia z matematyki,
b) zajęcia z fizyki,
c) zajęcia z biologii,
d) zajęcia z chemii,
e) zajęcia z informatyki,
f) zajęcia z przedsiębiorczości,
g) zajęcia z j. angielskiego,
h) zajęcia z j. niemieckiego,
i) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PWSZ w Nysie i prowadzone będą w odpowiednio
wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę wykładowców zatrudnionych
w PWSZ w Nysie.
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§3
Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rekrutację do projektu prowadzi Biuro Projektu, w skład którego wchodzą: koordynator
projektu, asystent koordynatora projektu i specjalista ds. rekrutacji.
Weryfikacja uczestników i uczestniczek do projektu odbywa się na podstawie
Formularzy zgłoszeniowych, a następnie Deklaracji udziału w projekcie.
Przyjętym kryterium kwalifikacji uczestników jest kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej rekrutacji niż planowana ilość miejsc, jak również aplikacji
uczniów klas IV - zostanie utworzona lista rezerwowa.
Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do projektu, których wzór stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu Rekrutacji, trwa do dnia 28 września 2012 r. Formularze złożone
po tym terminie będą przyjmowane z wpisem na listę rezerwową i wykorzystane
w ewentualnej rekrutacji dodatkowej.
W związku z tym, że w projekcie może wziąć udział 40 uczestników (15 uczniów,
25 uczennic) z czterech szkół łącznie, Beneficjent w procesie rekrutacji przyjął zasadę
proporcjonalności liczby oferowanych miejsc dla uczniów/uczennic z poszczególnych
szkół w stosunku do ogólnej liczby uczniów klas V-VI w szkołach, przeznaczając
odpowiednio:
Ilość miejsc dla uczestników projektu
Szkoła
Ilość
Ilość
łącznie
podstawowa uczniów
uczennic
SP nr 1
5
7
12
SP nr 3
3
6
9
SP nr 5
2
5
7
SP nr 10
5
7
12
łącznie
15
25
40

W przypadku nieproporcjonalnej ilości aplikacji z poszczególnych szkół Beneficjent
odstąpi od przyjętej zasady proporcjonalności, o której mowa w punkcie 6.
8. Lista zakwalifikowanych uczniów/uczennic oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana
na stronie internetowej projektu www.nud.pwsz.nysa.pl
9. Uczniowie i uczennice spełniający warunki udziału w projekcie (§ 1 pkt 3) –
zweryfikowani na podstawie Formularzy zgłoszeniowych – podpiszą Deklaracje udziału
w projekcie, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz
z Oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Dla ważności podpisanych dokumentów
niezbędna jest akceptacja, wyrażona podpisem na składanym dokumencie, rodzica lub
opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki projektu.
10. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników lub rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja.
7.
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11. Rozpoczęcie udziału w projekcie następuje w dniu wypełnienia w formie papierowej i
podpisania Deklaracji udziału w projekcie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
12. Formularze zgłoszeniowe oraz Deklaracje udziału należy przekazać bezpośrednio
do Biura Projektu, mieszczącego się w PWSZ w Nysie przy ul. Marcinkowskiego 6-8
(pokój nr 1).
13. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne deklaracje zostaną odrzucone.
14. Zgłoszenie udziału w projekcie dokonane na innym formularzu (niż obowiązujący)
podlega odrzuceniu.
15. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zostanie także odrzucona w przypadku:
a) niewyrażenia zgody na badania ankietowe,
b) niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie
wizerunku w projekcie,
c) niespełnienia innych warunków wymienionych w Regulaminie Rekrutacji.
16. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w okresie od miesiąca października 2012 r.
do miesiąca czerwca 2013 r.
17. Udział w projekcie oraz wszelkie przekazane uczestniczkom i uczestnikom materiały są
bezpłatne.
18. Wykluczenie uczestniczki/uczestnika z udziału w projekcie może nastąpić w przypadku:
a) rezygnacji z udziału w projekcie potwierdzonej w formie pisemnej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
b) absencji w trzech kolejnych odbytych zajęciach,
c) absencji przekraczającej 70% wszystkich odbytych w całym okresie realizacji
projektu zajęć.
19. W szczególnych przypadkach, np. w przypadku długiej choroby, Biuro Projektu może
uznać, iż usprawiedliwione nieobecności nie powodują skreślenia z listy uczestników.
20. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłaszania do Biura Projektu rezygnacji z udziału
w projekcie oraz zaplanowanych dłuższych nieobecności syna/córki w prowadzonych
zajęciach.
§4
Postanowienia końcowe
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”,
a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony
organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji projektu,
Beneficjent zastrzega sobie prawo skrócenia okresu realizacji projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2, uczestnikom nie przysługują żadne inne
roszczenia wobec Beneficjenta.
4. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Nyski Uniwersytet Dziecięcy” z dnia. 07.09.2012 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”
Dane uczennicy/ucznia:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………..……………
Klasa (w roku szkolnym 2012/2013) …………………………………………….….…….….
Szkoła: ………………………………………………………………………………..………..
Adres zamieszkania:
województwo: …………………….…………, gmina: ………………..………….…………..
miejscowość: …………………………………, ul. ……………..…….……………………….
telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….……..…….
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
Wyrażam chęć udziału w projekcie „NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

…………………………………………
(czytelny podpis uczennicy/ucznia projektu)

……………………
miejscowość, data

……….…………………………………………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

PIECZĘĆ SZKOŁY:

…………………………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Nyski Uniwersytet Dziecięcy” z dn. 07.09.2012 r.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH I POZASZKOLNYCH
W PWSZ W NYSIE
W RAMACH PROJEKTU „NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”
(do wypełnienia przez rodzica)

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………….…………
(imię i nazwisko)
zameldowany/a ………………………………………………………………….………..……..
(adres zameldowania)
tel. …………………………………………….. e-mail ……………………………………..
1. Oświadczam, że podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem
faktycznym oraz, że jestem: (należy postawić znak "x" w odpowiednim kwadracie)
 rodzicem ucznia przystępującego do projektu, posiadającym prawa rodzicielskie
względem niego
 opiekunem prawnym ucznia przystępującego do projektu
2. Ponadto oświadczam, że mój syn / córka
………………………………….….……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
jest uczniem / uczennicą szkoły podstawowej mającej siedzibę w gminie Nysa,
w województwie opolskim:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)
Będzie uczestniczył/a w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w PWSZ w Nysie w
ramach projektu „Nyski Uniwersytet Dziecięcy” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami naboru i uczestnictwa w projekcie.
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4. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie,
przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
przez PWSZ w Nysie na potrzeby rekrutacji, organizacji zajęć, monitoringu, kontroli
i ewaluacji projektu 1/POKL/9.1.2/2012 pt. „Nyski Uniwersytet Dziecięcy”. Zostałem
poinformowany o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, obowiązku podania danych i o jego podstawie prawnej.
5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez PWSZ w Nysie wszelkich
dokumentów przedstawiających wizerunek mojego dziecka/podopiecznego (zdjęcia itp.)
w celach upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja
itp. Dodatkowo zastrzegam, że publikacja tych dokumentów będzie się odbywać w taki
sposób, aby nie wskazywać na powiązanie wizerunku z imieniem i nazwiskiem lub
sposobem bezpośredniego kontaktu (bez adresu zamieszkania, numeru telefonu). Prawo do
korzystania z wizerunku w zakresie wskazanym wyżej przekazuję PWSZ w Nysie
bezpłatnie.
7. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa w projekcie pokrywany jest
w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
W związku z tym jako rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązuję się
do zapewnienia uczestnictwa dziecka we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu,
w tym w zajęciach pozalekcyjnych w PWSZ w Nysie w przypadku wytypowania go
do udziału w projekcie.

……………..….............................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

UWAGA:
Formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym wyrażenie
zgody przez uczestnika/rodziców lub opiekunów prawnych na udział ucznia w projekcie.
Procedurę naboru i zasady uczestnictwa określają Zasady naboru i uczestnictwa – Regulamin
rekrutacji w ramach projektu pt. „Nyski Uniwersytet Dziecięcy”, które są dostępne na
stronie internetowej projektu www.nud.pwsz.nysa.pl oraz w biurze projektu – Biuro
Projektów i Programów PWSZ w Nysie, ul. Marcinkowskiego 6-8, 48-300 Nysa, pok. 1.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Nyski Uniwersytet Dziecięcy” z dn. 07.09.2012 r.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu „NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.

administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

2.

moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji
projektu „NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3.

moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia realizacji projektu „NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”,
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;

4.

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

5.

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

..……………..……………………………………
(czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu)

…………………………….……
miejscowość, data

…………….……………………………………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)
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DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU,
KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS
Dane wspólne
Lp.
1
Tytuł projektu: „Nyski Uniwersytet Dziecięcy”
2
Nr projektu: 1/POKL/9.1.2/2012
3
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
4
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
5
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

Dane
uczestnika

Lp.
1
2
3

Nazwa
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu
Data urodzenia
PESEL
wykształcenie

5
6

7

Dane
kontaktowe

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad
osobą zależną

8

Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

11

Miejscowość

12

Obszar

13

Kod pocztowy

14

Województwo

słowniki

Kobieta
Mężczyzna

Brak
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe
Tak
Nie

Obszar miejski
Obszar wiejski
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Dane
dodatkowe

15

Powiat

16

Telefon stacjonarny

17

Telefon komórkowy

18

Adres poczt elektronicznej (e-mail)

19

22

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu
uczeń / uczennica szkoły podstawowej w Nysie
Rodzaj przyznanego wsparcia zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne
Wykorzystanie we wsparciu technik:
e-learning/blended learning NIE
Data rozpoczęcia udziału w projekcie

23

Data zakończenia udziału w projekcie

24

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie
z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

25

Powód wycofania się z proponowanej formy
wsparcia

20
21

 osoba
niepełnosprawna

 osoba
z terenów wiejskich

Niepełnosprawni – osoby niepełnosprawne, o których mowa
w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008
nr 14 poz. 92, z późn. zm.), w szczególności osoby z trwałą lub
okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza
granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz
część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Do Regulaminu Rekrutacji w projekcie „Nyski Uniwersytet Dziecięcy” z dn. 07.09.2012 r.

.....…….………………………….……
/imię i nazwisko uczestnika projektu/

…....................................
/miejscowość, data/

…………………………………..……
/miejsce zamieszkania/

…………………………………………
/szkoła/

DEKLARACJA REZYGNACJI
Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
„NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

Oświadczam, iż od dnia ………………………………………………………. mój syn/córka
………………………………………………………… nie będzie uczestniczył/a w zajęciach
w ramach projektu „NYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”
z powodu………………………………………………………………………………….…..

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

……….…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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