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§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie 

pt. „Koralowe smyki” o numerze RPWM.02.01.00-28-0076/17 realizowanym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Beneficjentem projektu (Wnioskodawcą) jest Koral Sp. z o.o. Przedszkole Niepubliczne 

„Koralik” z siedzibą przy ul. por.Łagody 4C/39, 18-400 Łomża 

4. Biuro projektu znajduje się w przy ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko: czynne jest w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, tel./fax 87 732 7908, mail: 

ania@awt.pl 

5. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień. 

6. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany 

został  w  § 4 niniejszego regulaminu 

7. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają: 

 Beneficjent/Wnioskodawca - Koral Sp. z o.o. Przedszkole Niepubliczne „Koralik” 

 Projekt – przedsięwzięcie pt. „Koralowe smyki” o numerze RPWM.02.01.00-28-

0076/17 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, 

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej 

 Uczestnik projektu/UP/Beneficjent Ostateczny/BO – należy przez to rozumieć osobę 

zakwalifikowaną do udziału w projekcie (dziecko/nauczyciel/rodzic) zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą 

z wdrażanej pomocy 

 Dziecko - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Przedszkola 

Niepublicznego „Koralik” w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14 

 Dziecko z niepełnosprawnością - dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola 

„Koralik” w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14, które posiadają opinię/orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności 

 Nauczyciel/pomoc nauczyciela – należy przez to rozumieć nauczycieli oraz kadrę 

wspierającą i organizującą proces nauczania, zatrudnionych w Przedszkolu 

Niepublicznym „Koralik” w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14. 

 Rodzic – należy przez to rozumieć rodziców i/lub opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Koralik” w Giżycku, 

ul. Daszyńskiego 14 

 Biuro projektu – Niepubliczne Przedszkole „Koralik”, ul. Daszyńskiego 14, 11-500 

Giżycko, tel./fax 87 732 7908, mail: ania@awt.pl 

8. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie kluczowych decyzji jest kierownik projektu Anna 

Maria Karolska, tel 87 732 7908, wewn.28, mail: ania@awt.pl 

9. W celu sprawnego realizowania projektu z kierownikiem projektu współpracuje specjalista ds. 

płatności, rekrutacji i monitoringu Tomasz Londoński 

10. Rozstrzyganie spraw, które nie są objęte niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii 

kierownika projektu. 

 



 

§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Koralowe smyki” o numerze RPWM.02.01.00-28-0076/17 realizowany jest przez 

Koral Sp. z o.o. Przedszkole Niepubliczne „Koralik”, z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

2. Projekt „Koralowe smyki” realizowany jest na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-

0076/17-00 podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 03.04.2018 do 31.03.2020. 

4. Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, podniesienie jakości i zakresu 

świadczonych usług edukacyjnych przez Przedszkole Niepubliczne „Koralik” oraz wsparcie 

tej placówki poprzez dostosowanie jej oferty do rzeczywistych potrzeb 147 dzieci 

(71dziewczynek, 76 chłopców), 7 nauczycielek i 7 pomocy nauczyciela i 20 rodziców (w tym 

15kobiet) w okresie od 03.04.2018 do 31.03.2020. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny 

6. Projekt obejmuje wsparciem: 

 Przedszkole Niepubliczne „Koralik” w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14, 

 147 dzieci (71dziewczynek, 76 chłopców) uczęszczających do ww przedszkola, 

 7 nauczycielek i 7 pomocy nauczyciela zatrudnionych w ww. przedszkolu, 

 20 rodziców, w tym 15 kobiet, których dzieci uczęszczają do ww.przedszkola 

7. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla: 

A. Dzieci 

 Warsztaty z zakresu fizyki i chemii oraz nauk przyrodniczych 

 Zajęcia szachowe 

 Zajęcia z języka angielskiego 

B. Nauczycieli 

 Sensoplastyka (szkolenie) 

 Trening umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem 

Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (szkolenie) 

 Edukacja matematyczna w edukacji przedszkolnej (szkolenie) 

 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne nowym sposobem budowania oferty 

edukacyjnej przedszkola (szkolenie) 

 Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci 

przedszkolnych (szkolenie) 

 Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie gałązki logicznej, chmurki i drzewka 

ambitnego celu  w pracy z dziećmi (szkolenie) 

C. Rodziców 

 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci 

 Szkolenie z psychologiem 

 

§ 3 

Warunki organizacji i uczestnictwa w projekcie 

1. Udział w projekcie dzieci: 

a) Wsparciem zostaną objęte wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego 

„Koralik” 

b) W II etapie rekrutacji (IX.2018) wezmą udział dzieci nowozrekrutowane do przedszkola 



 

c) W przypadku osiągnięcia przez przyjęte dzieci wieku pozwalającego uczęszczać już do 

szkoły, na miejsce tych dzieci zostaną zrekrutowane nowe osoby 

d) W przypadku zrekrutowania do przedszkola większej liczby osób niż prognozował projekt, 

za zgodą Instytucji Zarządzającej (IZ) grupa docelowa zostanie zwiększona. Jeśli IZ nie 

wyrazi zgody, zastosowane zostaną dodatkowe kryteria naboru: 

 Dzieci matek/ojców samotnie wychowujących (+5pkt) 

 Dzieci matek/ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnego egzystowania 

(+5pkt) 

 Dzieci z rodzin wielodzietnych (+5pkt) 

 Dzieci z niepełnosprawnością (+5pkt) 

 Dzieci z rodzin z trudną sytuacją finansową (+5pkt) 

 Dzieci z rodzin z założoną „Niebieską kartą” (+5pkt) 

 Dzieci dowożone do przedszkola z terenów odległych (+5pkt) 

2. Udział w projekcie rodziców/opiekunów: 

a) Wsparciem zostaną objęci wszyscy rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Niepublicznego „Koralik”, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.  

3. Udział w projekcie nauczycieli i kadry wspierającej i organizującej proces nauczania 

w przedszkolu: 

a) Wsparciem zostaną objęci wszyscy nauczyciele oraz cała kadra wspierająca i organizująca 

proces nauczania w Przedszkolu Niepublicznym „Koralik” 

b) Nauczyciele będą zobowiązani do uzasadnienia potrzeby przeszkolenia ich w konkretnym 

zakresie wpisującym się w diagnozę przedszkola. 

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną lub 

złożenie w Biurze Projektu przez potencjalnego Uczestnika:  

a) Karta rekrutacyjna dziecka (zał. 1A) lub Karta rekrutacyjna nauczyciela/pomocy 

nauczyciela (zał. 1B) lub Karta rekrutacyjna rodzina/opiekuna (zał. 1C),  

b) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych 

osobowych (zał. 2) 

5. Dokumenty wymienione w § 3 pkt 4 dostępne są na stronie internetowej przedszkola  

www.koralikgizycko.pl, a także w Biurze Projektu i stanowią załączniki do niniejszego 

regulaminu. 

6. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych 

formularzach, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem uczestnika. 

7. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 

będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia 

lub uzupełnienia dokumentów. 

8. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacji w trakcie jej trwania, kandydat zostanie 

poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnień 

formalnych, kandydat zostanie skreślony z listy uczestników projektu. Na miejsce skreślonego 

kandydata wchodzą osoby z listy rezerwowej, którą Projektodawca przygotuje w przypadku 

większej liczby zgłaszających się do projektu niż przewidzianych miejsc w projekcie.  

9. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą przystąpienia do pierwszej formy wsparcia. 

Nie złożenie przez Kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez 

niego prawa udziału w projekcie. 

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

11. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych 

grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego 



 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, odbędzie się II etapowo – I etap w kwietniu 2018, II 

etap we wrześniu 2018.  

2. Proces rekrutacji rozpocznie się 03.04.2018r. 

3. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację uczestników do projektu prowadzi Specjalista 

ds. płatności, rekrutacji i monitoringu. 

4. Beneficjenci Ostateczni będą informowani o rekrutacji za pomocą: spotkań informacyjnych 

z rodzicami, informacji umieszczanych na stronie internetowej przedszkola, na stronie 

facebookowej przedszkola oraz w mediach lokalnych: Gazeta Giżycka, Telewizja Giżycka 

oraz ulotki informacyjno-promocyjne. 

5. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a. wypełnienie dokumentów określonych w § 3 pkt 4 i dostarczenie  lub przesłanie do Biura 

Projektu, 

b. weryfikacja złożonych dokumentów, 

c. sporządzenie listy uczestników projektu, 

d. przesłanie poczta elektroniczną lub telefonicznie informacji do wszystkich osób, które 

zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. 

6. Po zrekrutowaniu 100% uczestników projektu powstanie lista rezerwowa. W przypadku nie 

zebrania pełnej grupy rekrutacja zostanie wydłużona do czasu zapełnienia wszystkich 

dostępnych miejsc.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu 

zadaniach  

i szkoleniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Wnioskodawca.  

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na 

poszczególnych etapach realizacji Projektu.  

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.  

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu  

w czasie jego trwania.  

6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej  

z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru 

materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych  

przez Wnioskodawcę a związanych z realizacją Projektu. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych, 

w przypadku dzieci do uczestnictwa w minimum 60% zajęć, pod rygorem skreślenia z listy 

uczestników.   

8. Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 

kwalifikacje.  

9. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych 

osobowych czy danych dot. zamieszkania.  

10. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do Projektu  

oraz uczestnictwa w podjętych działaniach.  

 



 

§ 6 

Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla dzieci 

1. Zajęcia w ramach projektu mają na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku 

przedszkolnym kompetencji kluczowych, takie jak: kompetencje społeczne, kreatywność, 

inicjatywność, porozumiewanie się w językach obcych. 

2. Zajęcia dla dzieci będą prowadzone w 7 grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat. 

3. Dzieci będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia: 

 Warsztaty z fizyki i chemii oraz nauk przyrodniczych – obejmują 4 pokazy sceniczne dla 

wszystkich dzieci (każdy pokaz 45minu) oraz 4 cykle warsztatów grupowych (po 45 minut) 

z zakresu poruszonego na pokazie. Zajęcia obejmą m.in. taką tematykę jak:  

o Oddawanie strzału kółkami dymu - bardzo efektowny pokaz służący jako idealny 

wstęp do rozmowy na temat wiatru;  

o Laserowe Ucho – jest to model pokazujący, w jaki sposób działa ucho. W tym 

przypadku dźwięk jest zamieniany na dynamiczny obraz laserowy;  

o Dźwięki z Gwiezdnych wojen - podczas tego doświadczenia udowodniamy, że dźwięk 

rozchodzi się nie tylko w powietrzu, ale także w ciałach stałych;  

o Tornado w butelce – przy tym modelu wyjaśnimy, jak tworzą się trąby powietrzne;  

o Mgła w butelce – doświadczenie polega na wywoływaniu prawdziwej chmury 

w butelce;  

o Ciśnienie atmosferyczne – uczestnicy będą obserwować pompowanie powietrza do 

butelki z piankami spożywczymi i obserwować, jak się zmniejszają. Zamkniemy 

także typową wagę w worku próżniowym, aby pokazać jak mocno naciska na nas 

atmosfera. Pokażemy również nowoczesne półkule magdeburskie i ich zastosowanie 

oraz wiele innych zagadnień związanych z tym tematem;  

o Nurki Kartezjusza – jest to model pomocny podczas wyjaśniania, na jakiej zasadzie 

działają pęcherze pławne ryb oraz w jaki sposób zanurzają się łodzie podwodne;  

o Oddziaływania elektromagnetyczne - jest to kilka modeli, które pokazują, w jaki 

sposób działają siły magnetyczne oraz w jaki sposób można je wykorzystać (indukcja 

magnetyczna), a także pokażemy jak układają się linie sił pola magnetycznego 

w trójwymiarowej przestrzeni;  

o Szereg doświadczeń związanych ze światłem –W tym temacie rozszczepimy światło 

słoneczne, a także użyjemy modelu, który udowodni, że mieszanka barw 

podstawowych jest przez nas postrzegana, jako kolor biały. Możemy pokazać, jak 

działają kolorowe filtry i jakie światło one przepuszczają, itp. 

 Zajęcia szachowe – obejmują zajęcia grupowe, prowadzone raz w tygodniu (30minut) przez 

okres 24 miesięcy 

 Zajęcia z języka angielskiego – obejmują zajęcia grupowe, 4 razy w tygodniu (po 30 minut) 

przez okres 22 miesięcy. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o innowacyjną metodę 

nauczania opartą na wykorzystaniu nowoczesnej technologii cyfrowej w procesie kształcenia. 

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem platformy w sieci, tabletów, dywanu 

magicznego, ściany sensorycznej oraz interaktywnych książeczek.  

 Wyjazdy edukacyjne – jako uzupełnienie warsztatów fizyczno-chemiczno-przyrodniczych 

mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci. Odbędą się wyjazdy do: 

o Stacji meteorologicznej w Mikołajkach 

o Oczyszczalni ścieków w Giżycku 

o Zakładu unieszkodliwiania odpadów w Spytkowie 

4. Na zakończenie udziału w projekcie dzieci otrzymają dyplomy. 



 

5. Fakt wzrostu kompetencji u dzieci z kreatywności i pracy w grupie zostanie zweryfikowany 

na podstawie pisemnej diagnozy kadry pedagogicznej uwzględniającej 4 etapy opisane w §7 

pkt.4. 

 

§ 7 

Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla nauczycieli 

1. Szkolenia dla nauczycieli wynikają z potrzeby doskonalenia umiejętności, kompetencji 

i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych 

sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji 

kluczowych 

2. Nauczyciele będą uczestniczyć w następujących szkoleniach: 

 Sensoplastyka – 14UP, szkolenie 7,5godz, realizacja w przedszkolu 

 Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, 

ADHD, zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 

7UP, szkolenie 4godz, realizacja w przedszkolu 

 Edukacja matematyczna w edukacji przedszkolnej – 7UP, 4godz., realizacja 

w przedszkolu 

 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne nowym sposobem budowania oferty 

edukacyjnej przedszkola – 7UP, 4godz, realizacja w przedszkolu 

 Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci 

przedszkolnych -13UP, 8godz, szkolenie wyjazdowe 

 Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie gałązki logicznej, chmurki i drzewka 

ambitnego celu  w pracy z dziećmi – 13UP, 8godz, szkolenie wyjazdowe 

3. Uczestnicy po zakończonych szkoleniach nabędą kompetencje, które będzie potwierdzał 

wydany certyfikat 

4. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 

 ETAP I - Zakres - zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej 

do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany 

ocenie, 

 ETAP II - Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany 

w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

 ETAP III - Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 

 ETAP IV - Porównanie - porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) 

z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

 

§ 8 

Zasady realizacji i rodzaje form wsparcia dla rodziców 

1. Wsparcie dla rodziców ma na celu podniesienie ich kompetencji w zakresie właściwego 

wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się 

problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań  

2. Rodzice będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia: 

 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w sieci obejmuje – obejmuje 8godzinne szkolenie 

w zakresie profilaktyki bezpiecznego internetu oraz zagrożeń związanych 

z nowoczesnymi technologiami teleinformacyjnymi. Poruszone zostaną m. in. tematy: 



 

o Zrozumieć Internet – zagrożenia płynące z nowych mediów-( omówienie 

fenomenu Internetu w życiu młodzieży, najnowsze trendy aktywności on-line: 

prostytucja, uwodzenie, agresja, portale społecznościowe, informacje związane 

z korzystaniem przez dzieci z nowoczesnych  technologii); 

o Mediatyzacja życia dzieci( urodzeni z myszka i komórką w ręku, „inny” model 

rozwoju, przyswajania informacji, rady dla rodziców, omówienie czasu 

spędzanego przed  telewizorem i Internetem oraz korzystania z telefonów 

komórkowych ,wieku dostępu do mediów, wpływu na codzienne życie, wpływ 

agresywnych gier na życie codzienne dzieci) 

o Jak wykorzystać nowoczesną technologię w celach edukacyjnych dziecka. 

 Szkolenie z psychologiem-zaburzenia emocjonalne i depresje wśród dzieci-jak rozpoznać 

i pomóc – szkolenie obejmuje cykl spotkań (4godz) raz na kwartał. Szkolenie służy 

wyposażeniu rodziców w wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania symptomów 

zaburzeń emocjonalnych u dzieci oraz wspierania ich w przejściu przez niełatwy okres 

rozwoju. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2018r.  

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie 

w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów 

programowych.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kierownik 

Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.  

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 

www.koralikgizycko.pl 

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

 

 

 

Przygotował  

Specjalista ds. płatności, rekrutacji i monitoringu 

 

 

…………………………………………….. 

Giżycko, 03.04.2018r. 

 

 

 

 

Zatwierdził   

Kierownik  projektu 

 

…………………………………. 

 Giżycko, 03.04.2018r. 



Załącznik 1A 

 
 

Karta rekrutacyjna dziecka do projektu 

„Koralowe smyki” 
 

 

Informacje o projekcie 

1 Projekt „Koralowe smyki” 

2 Nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0076/17 

3 Priorytet  II. Kadry dla gospodarki 

4 Działanie 02.01. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 

I. POLA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OSOBĘ CHCĄCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE 

A. Dane podstawowe 

Imię/Imiona dziecka  

Nazwisko dziecka  

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) dziecka  

PESEL dziecka  

Płeć dziecka  Kobieta                         Mężczyzna 

B. Dane kontaktowe (adres zamieszkania) 

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Adres zamieszkania (ulica/ nr budynku/ nr lokalu)  

 
 

 

Wieś/Miasto 
Kod pocztowy (wraz z nazwą miejscowości, w której znajduje się 

poczta) 

 Wieś      Miasto  

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego Adres e-mail do rodzica/opiekuna prawnego 

  

C. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Oświadczam, iż moje dziecko uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Koralik” 

w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14.  
 Tak      Nie 

D. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
 Tak      Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak      Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak      Nie 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak      Nie 

 Tak      Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
 Tak      Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  Tak      Nie 

E. Dodatkowe kryteria naboru 

Jestem matką/ojcem samotnie wychowującą/cym dziecko  Tak      Nie 



Jestem matka/ojcem wobec której/ego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji1 
 Tak      Nie 

Jesteśmy rodziną wielodzietną2  Tak      Nie 

Mój syn/moja córka jest osobą z niepełnosprawnością3  Tak      Nie 

Moja rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej4  Tak      Nie 

Moja rodzina ma założoną „Niebieską kartę”  Tak      Nie 

Mój syn/moja córka jest dowożona do przedszkola z terenów odległych5  Tak      Nie 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam wole uczestnictwa mojego dziecka w projekcie „Koralowe smyki”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Koral Sp. z o.o. Przedszkole 

Niepubliczne „Koralik” wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Koralowe smyki”, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych lub 

niepełnych danych oświadczam, że informacje podane w niniejszej karcie są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez 

upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr 

ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 

5. Zobowiązuję się do udzielenia danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników 

kluczowych  oraz przeprowadzenia ewaluacji 

 

    

 

                 

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

              Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

II. (Wypełnia pracownik Biura Projektu) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie 

z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
TAK NIE 

Powód wycofania się z proponowanej formy 

wsparcia 

 

 

                                                                                                

                                                 
1 Jeśli zaznaczono „TAK” należy do karty rekrutacyjnej dołączyć kopię orzeczenia 
2 Rodzina wielodzietna posiada minimum troje dzieci 
3 Jeśli zaznaczono „TAK” należy do karty rekrutacyjnej dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności bądź 

orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
4 Jeśli zaznaczono „TAK” należy do karty rekrutacyjnej dołączyć potwierdzenie z MOPS 
5 Z terenów odległych, czyli z poza miasta Giżycko. 



Załącznik 1B 

 
 

Karta rekrutacyjna nauczyciela/pomocy nauczyciela do projektu 

„Koralowe smyki” 
 

 

Informacje o projekcie 

1 Projekt „Koralowe smyki” 

2 Nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0076/17 

3 Priorytet  II. Kadry dla gospodarki 

4 Działanie 02.01. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 

I. POLA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OSOBĘ CHCĄCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE 

A. Dane podstawowe 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)  

PESEL  

Płeć  Kobieta                         Mężczyzna 

Wykształcenie  

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

B. Dane kontaktowe (adres zamieszkania) 

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Adres zamieszkania (ulica/ nr budynku/ nr lokalu)  

 
 

 

Wieś/Miasto 
Kod pocztowy (wraz z nazwą miejscowości, w której znajduje się 

poczta) 

 Wieś      Miasto  

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

  

C. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

Oświadczam, iż jestem osobą pracującą   Tak      Nie 

W tym:  jestem osobą pracującą w MMŚP 

Wykonywany zawód 
 nauczyciel wychowania przedszkolnego  

 inny 

Jestem zatrudniona/y w: Koral Sp. z o.o. Przedszkole Niepubliczne „Koralik” 

D. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
 Tak      Nie 



Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak      Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak      Nie 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak      Nie 

 Tak      Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
 Tak      Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  Tak      Nie 

E. Uzasadnienie potrzeby przeszkolenia 

Proszę wybrać szkolenie, w którym będzie Pan/i uczestniczyć. 

 Sensoplastyka 

 Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, 

zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 Edukacja matematyczna w edukacji przedszkolnej 

 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne nowym sposobem budowania oferty edukacyjnej 

przedszkola 

 Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych 

 Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie gałązki logicznej, chmurki i drzewka ambitnego celu w 

pracy z dziećmi 

Proszę uzasadnić potrzebę przeszkolenia we wskazanym powyżej zakresie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam wole uczestnictwa w projekcie „Koralowe smyki”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koral Sp. z o.o. Przedszkole 

Niepubliczne „Koralik” wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Koralowe smyki”, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych lub 

niepełnych danych oświadczam, że informacje podane w niniejszej karcie są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez 

upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr 

ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 

5. Zobowiązuję się do udzielenia danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników 

kluczowych  oraz przeprowadzenia ewaluacji 

 

    

 

                 

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

              Data                                                               Czytelny podpis zgłaszającej się osoby 

 

 

 

II. (Wypełnia pracownik Biura Projektu) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie 

z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
TAK NIE 

Powód wycofania się z proponowanej formy 

wsparcia 

 

 

                                                                                                



Załącznik 1C 

 
 

Karta rekrutacyjna rodzica/opiekuna do projektu 

„Koralowe smyki” 
 

Informacje o projekcie 

1 Projekt „Koralowe smyki” 

2 Nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0076/17 

3 Priorytet  II. Kadry dla gospodarki 

4 Działanie 02.01. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

 

I. POLA DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OSOBĘ CHCĄCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE 

A. Dane podstawowe 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)  

PESEL  

Płeć  Kobieta                         Mężczyzna 

Wykształcenie  

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

B. Dane kontaktowe (adres zamieszkania) 

Województwo Powiat Gmina 

   

Miejscowość Adres zamieszkania (ulica/ nr budynku/ nr lokalu)  

 
 

 

Wieś/Miasto 
Kod pocztowy (wraz z nazwą miejscowości, w której znajduje się 

poczta) 

 Wieś      Miasto  

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

  

C. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

1. Czy Pan/Pani jest osobą bezrobotną zarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy? 
 Tak      Nie 

2. Czy Pan/Pani jest osobą bezrobotną niezarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy? 
 Tak      Nie 

Jeśli w pytaniu 1 oraz 2 zaznaczono „NIE” przejdź do pytania 3 

a) Czy Pan/Pani jest osobą długotrwale bezrobotną1  Tak      Nie 

3. Czy Pan/Pani jest osobą bierną zawodowo2?  Tak      Nie 

Jeśli w pytaniu 3 zaznaczono „NIE” przejdź do pytania 4 

a) Czy Pan/Pani jest osobą uczącą się  Tak      Nie 



b) Czy Pan/Pani jest osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu  Tak      Nie 

c) Czy jest Pan/i gotowa do podjęcia pracy?  Tak      Nie 

d) Czy Pan/i aktywnie poszukuje pracy?  Tak      Nie 

4. Czy Pan/Pani jest osobą pracującą?  Tak      Nie 

Jeśli w pytaniu 4 zaznaczono „NIE” przejdź do punktu D. 

W tym: 

 jestem osobą pracującą w administracji rządowej 

 jestem osobą pracującą w administracji samorządowej 

 jestem osobą pracującą w MMŚP 

 jestem osobą pracującą w organizacji pozarządowej 

 jestem osobą prowadzącą działalność na własny rachunek 

 jestem osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 

 inne 

Wykonywany zawód 

 nauczyciel kształcenia zawodowego  

 nauczyciel kształcenia ogólnego  

 nauczyciel wychowania przedszkolnego  

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

 pracownik instytucji rynku pracy  

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia   

 rolnik  

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 instruktor praktycznej nauki zawodu  

 inny 

Jestem zatrudniona/y w: 
 

…………………………………………………………………………. 

D. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
 Tak      Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak      Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak      Nie 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak      Nie 

 Tak      Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
 Tak      Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  Tak      Nie 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wyrażam wole uczestnictwa w projekcie „Koralowe smyki”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koral Sp. z o.o. Przedszkole 

Niepubliczne „Koralik” wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Koralowe smyki”, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

3. Zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych lub 

niepełnych danych oświadczam, że informacje podane w niniejszej karcie są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez 

upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr 

ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 
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5. Zobowiązuję się do udzielenia danych osobowych potrzebnych do monitorowania wskaźników 

kluczowych  oraz przeprowadzenia ewaluacji 

 

    

 

                 

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

              Data                                                               Czytelny podpis zgłaszającej się osoby 

 

II. (Wypełnia pracownik Biura Projektu) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie 

z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
TAK NIE 

Powód wycofania się z proponowanej formy 

wsparcia 

 

 

                                                                                                

                                                 
1 Osoba długotrwale bezrobotna- Osobami długotrwale bezrobotnymi – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  

 
2 Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. spełnia łącznie dwa warunki: 
a) nie pracuje  

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub 

korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu 

na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – 

prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile 

spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 

przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli 

nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania 

swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy 

siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego 

zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający 

członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka 

tego samego gospodarstwa domowego. 

b) i nie jest bezrobotna  

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja 

uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich 

trzech kryteriów. 



Załącznik 2 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych osobowych 

W związku z przystąpieniem przeze mnie do Projektu  

pn.”Koralowe smyki” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo 
Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy 
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja 
Zarządzająca).  

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego.  

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy 

pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do 
wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku 
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na 
Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały 
przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych: 

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 ; 

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. 



5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję 
Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją  Projektu pn.”Koralowe 
smyki”, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt  - Koral Sp. z o.o. Przedszkole Niepubliczne „Koralik” ul. por.Łagody 4C/39, 18-400 
Łomża (nazwa i adres Beneficjenta) oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie 
Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - -------- (nazwa i adres ww. podmiotów)**.  

7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane 
uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego. 

8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-
2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta **. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego 
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 przez Komisję Europejską. 

10. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również 
prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  
ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, 
przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

11. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

12. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu / Podanie danych jest 
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu***. 

13. 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, zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)****. 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA       CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA * 

 

                                                 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 
opiekuna. 
** Należy wykreślić w przypadku sporządzania oświadczenia przez Beneficjenta. 
*** Brak oświadczenia Beneficjenta będącego osobą fizyczną powinien skutkować rozwiązaniem Umowy. Beneficjent 
winien uzyskać oświadczenie członka personelu Projektu dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. 
Niepotrzebne skreślić. 
**** Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. Należy wykreślić w przypadku 
sporządzenia Oświadczenia przez Beneficjenta. 


