
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój umiejętności 

matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” 

 

 

I  Postanowienia ogólne 

 

§1 

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Rozwój umiejętności 

matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin.” 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia i skróty oznaczają  

1. Uczestnik Projektu – uczeń lub nauczyciel szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin 

korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.  

2.  Beneficjent – Gmina Lubin.  

3.  Projekt - projekt pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach 

podstawowych Gminy Lubin” realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy 

horyzontalne nr RPDS.10.02.01-02-0057/17.  

4.  Koordynator szkoły – dyrektor szkoły, który pełni nadzór nad całością realizacji projektu od strony 

zgodności z przepisami oświatowymi, przygotowywał sprawozdania, kontrolował  jakość wykonania, 

osiągnięte wyniki i porównywał je do stanu faktycznego z planowanym. 

5.  Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za  zarządzanie projektem. 

6.  Komisja Rekrutacyjna – zespół osób odpowiedzialnych za wyniki rekrutacji w szkole. 

7.  Organizator Projektu -  beneficjent.  

 

§ 3 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw                           

i umiejętności na rynku pracy u 80 % uczniów tj. 195 os. w tym 103 uczennic i 92 uczniów, 

zniwelowanie deficytów u 23 uczniów w tym 6 uczennic i 17 uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 80% 

nauczycieli tj. 29 osób w tym 26 kobiet i 3 mężczyzn ze Szkół Podstawowych objętych wsparciem              

w terminie do 30.06.2019 r. 

2. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020 tj. ”Podniesienie                   

u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 



 

edukacyjnymi” poprzez realizację następujących działań edukacyjnych dla uczniów/uczennic                   

i nauczycieli/nauczycielek Szkół Podstawowych  w Gminie Lubin:  

a) realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy 

wsparcie nauki języków obcych, 

b) nauk matematyczno ‐ przyrodniczych oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej, 

c) tworzenie w szkołach podstawowych warunków do nauczania eksperymentalnego – 

wyposażenie pracowni przyrodniczych w sprzęt  i pomoce dydaktyczne służące do nauczania 

metodą eksperymentu,  

d) zapewnienie lepszej opieki pedagogiczno – psychologicznej - szkolenia dla nauczycieli. 

    3.  Okres realizacji Projektu: od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.  

 

§ 4 

1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie są uczniowie/uczennice oraz 

nauczyciele/nauczycielki szkół podstawowych Gminy Lubin: 

a)  SP w Niemstowie w tym szkoła filialna w Osieku, 

b)  SP w Krzeczynie Wielkim, 

c)  SP w Siedlcach, 

d)  SP w Raszówce, 

2. Dopuszczalne jest uczestnictwo ucznia/uczennicy, nauczyciela/nauczycielki w jednym lub kilku 

rodzajach zajęć/szkoleń.  

3. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Projekcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji                   

i kompetencji kadry pedagogicznej są nauczyciele/nauczycielki, u których zdiagnozowano 

konieczność podniesienia umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych                 

u uczniów, kształcenia metodą eksperymentu, kształtowania umiejętności i postaw uczniów 

(kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

II  Proces rekrutacji 

 

§ 5 

1. Proces rekrutacji rozpoczyna się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości 

płci, rekrutacja otwarta dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Przy rekrutacji osób niepełnosprawnych wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia      

19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

4. Rekrutacja przeprowadzona jest zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów oraz 

uwzględnia analizę kryteriów merytorycznych predysponujących poszczególnych uczniów do 

objęcia określonym wsparciem na poszczególnych zajęciach. 

5. Uczniowie zostaną zakwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie przeprowadzonych 

testów kompetencji.  



 

6. Wsparcie grupy docelowej odbywa się na podstawie stworzonej ścieżki indywidualnej rozwoju 

dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją 

problemową zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

7. Grupy będą zróżnicowane w celu doboru odpowiedniego stopnia trudności realizowanego 

podczas zajęć materiału. 

8. Kryteria rekrutacji: 

a) pierwszeństwo udziału - uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych - 1 pkt  

b) uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- 1 pkt 

c) uczniowie korzystający z pomocy społecznej – 1pkt. 

       9.    Forma diagnozy i testów kompetencji jest wewnętrzną sprawą szkoły. 

      10.   Rekrutację przeprowadzą Komisje Rekrutacyjne, w skład których wchodzi m.in. koordynator 

              projektu i koordynator szkoły. 

     11. Koordynator szkoły przekazuje rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia/uczennicy oraz  

nauczycielom/nauczycielkom formularz zgłoszeniowy, w celu zadeklarowania uczestnictwa                  

w projekcie. 

12. Rozstrzygnięcia w kwestii naboru uczestników podejmuje w odniesieniu do uczniów Komisja 

Rekrutacyjna w formie decyzji kwalifikacyjnej, po otrzymaniu wypełnionych przez rodziców lub 

opiekunów prawnych ucznia/uczennicy formularzy zgłoszeniowych. 

13. Rozstrzygnięcia w kwestii naboru Uczestników podejmuje w odniesieniu do nauczycieli Komisja 

Rekrutacyjna w formie decyzji kwalifikacyjnej, po otrzymaniu wypełnionych przez nauczycieli 

formularzy zgłoszeniowych na podstawie własnych obserwacji, analizy umiejętności i potrzeb 

podnoszenia kompetencji. 

14. Koordynator szkoły sporządza listę uczestników przypisaną do poszczególnych zajęć (uczniowie) 

lub szkoleń (nauczyciele) - według załączonego wzoru. 

15.  Sporządzana jest lista rezerwowa Uczestników Projektu. W przypadku rezygnacji Uczestnika, jego 

wolne miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

16. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik będzie poinformowany przez Koordynatora 

szkoły pisemnie lub telefonicznie. 

17. Koordynator szkoły przekazuje formularze zgłoszeniowe, decyzje kwalifikacyjne oraz wymagane 

deklaracje i oświadczenia Koordynatorowi Projektu. W/w dokumenty przechowywane są              

w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, ul. W. Łokietka 6, 59- 300 Lubin.  

 

IV  Proces wdrażania Projektu 

 

§6 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz korzystania ze 

specjalistycznego sprzętu oraz materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 

Jednocześnie zobowiązuje się do systematycznego udziału w zajęciach (uczniowie) lub 

szkoleniach (nauczyciele) zgodnie z planem.  

2. Uczestnik (dot. nauczycieli) lub w imieniu Uczestnika Projektu (dot. uczniów) rodzic bądź opiekun 

prawny podpisuje dokumenty warunkujące udział w projekcie:  

a)   formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie, 

b)   deklarację uczestnictwa, 

c)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 



 

d) oświadczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

stanowiących załącznik niniejszego regulaminu,  

e)   oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku.   

3. Dokumenty jak w pkt.2 uczestnik (nauczyciel), rodzic lub opiekun prawny dostarcza Dyrektorowi 

szkoły.  

4.  Dodatkowe obowiązki uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych:  

a)  usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach,  

b)  przestrzeganie regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

 

§ 7 

1. Po zadeklarowaniu udziału w Projekcie, udział Uczestników w zajęciach jest obowiązkowy.  

2. Po zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną                                  

z rodzicem/opiekunem prawnym zawierana jest umowa uczestnictwa. 

3. Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 45 min. 

4. Organizator Projektu dopuszcza nieobecność Uczestnika Projektu spowodowaną chorobą, 

wypadkiem losowym bądź innymi zdarzeniami wynikającymi z przyczyn niezależnych od 

Uczestnika projektu. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest pisemne wyjaśnienie 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub uczestnika (nauczyciela) w którym wskazany jest powód 

nieobecności.  

5. W sytuacjach, w których nie możliwy jest dalszy udział Uczestnika Projektu (zmiana miejsca 

zamieszkania, choroba, inny ważny powód) rodzic/opiekun prawny składa pisemne oświadczenie 

o rezygnacji z udziału w Projekcie.  

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Projektu w przypadku 

nieusprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lub szkoleniach w więcej niż 40% zaplanowanych 

na dany rok szkolny. W zaistniałej sytuacji miejsce wykluczonego Uczestnika zajmuje pierwsza 

osoba znajdująca się na liście rezerwowej.  

7. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

8. Uczestnicy projektu i ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz kadra zobowiązani są do udzielania 

informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do 

przeprowadzania kontroli projektu. 

 

V  Pozostałe postanowienia 

 

§ 8 

1. Niniejszy  Regulamin  zatwierdza oraz zmienia Wójt Gminy Lubin.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły   

i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020 , a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego                  

i polskiego  w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych a rozstrzygane są przez 

Koordynatora projektu w porozumieniu z kadrą zarządzająca projektem 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów Regulaminu. Niniejszy 

regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków  



 

 

umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych 

zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny  

i kontroli realizacji projektu. 

  

Załączniki do regulaminu:  

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie 

2. Decyzja kwalifikacyjna  

3. Lista uczestników projektu 

4. Lista rezerwowa uczestników projektu  

5. Deklaracja uczestnictwa  projekcie 

6. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7. Oświadczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

8.  Wzór usprawiedliwienia 

9.  Oświadczenie o rezygnacji uczestnictwa w projekcie  

10.  Wzór umowy uczestnictwa 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA W PROJEKCIE  

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych                                                                       
w szkołach podstawowych  Gminy Lubin” 

 

 

 

 

 

I. Zgoda na udział w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych        

w szkołach podstawowych Gminy Lubin”: 

Ja ……………………………………………………………………………………... niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział 

……………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) -  …………………………………. (stopień 

pokrewieństwa) w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych           

w szkołach podstawowych Gminy Lubin” realizowanym przez Gminę Lubin w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                      

i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne . 

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego Miejscowość i data  
 

II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

Ja ………………………………………………………………………….. wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie 

wizerunku ………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) do celów promocji projektu  

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy 

Lubin” w prasie, radiu, telewizji, internetowych przekazach multimedialnych, na filmach, fotografiach, 

oraz innych wydawnictwach drukowanych.  

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego Miejscowość i data  
*niepotrzebne skreślić  

III. Spełnienie kryteriów: 

Oświadczam, iż dziecko …………….………………………………………………………………………………….  spełnia warunki 

kwalifikujące do udziału w niniejszym projekcie tj.: 

Formularz należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI. 
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze projektu tj. Urząd Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6a, 

pokój nr 17  lub  w sekretariacie szkoły. 
Informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze projektu tel. 76/ 840 31 59, na stronie www.ug.lubin.pl 

lub u Dyrektora szkoły  

http://www.ug.lubin.pl/


 

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. 
Uczęszcza do jednej z Szkół Podstawowych: Niemstowie, Osieku, Raszówce, Siedlcach lub 

Krzeczynie Wielkim 
  

2. Posiada diagnozę problemów lub potrzeb   

3. Uczęszcza do klas I - VII Szkoły Podstawowej   

 

IV. Dodatkowe kryteria premiujące:  

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. Uczestnik projektu pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej  (+1pkt.)   

2. Uczestnik projektu  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (+1 pkt. )   

3. Uczestnik projektu korzysta z pomocy społecznej (+1pkt.)   

 

V. Dane dziecka: 

Imię (imiona)  

Nazwisko   

Płeć  Dziewczynka   Chłopiec   
  Data  

urodzenia 
 

Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu   
 

 

PESEL 
 

Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

Szkoła Podstawowa w               klasa  

 

VI. Dane personalne rodzica lub opiekuna prawnego: 



 

Imię (imiona)   

Nazwisko   

Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski    wiejski 

Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

Adres poczty e-mail   

 

VII. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:  

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

             □ TAK      □  NIE           □ Odmawiam podania informacji 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

             □ TAK      □ NIE  

3. Osoba z niepełnosprawnościami  

              □ TAK     □ NIE          □ Odmawiam podania informacji 

4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

               □ TAK     □ NIE  

 W przypadku odpowiedzi TAK na poprzednie pytanie należy odpowiedzieć na pytanie: Osoba   

przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym w gospodarstwie domowym        

z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu :  

               □ TAK     □ NIE  

5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu  

               □ TAK    □ NIE 

6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

               □ TAK    □ NIE       □ Odmawiam podania informacji 

 

VIII. Deklaracja uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia: 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Podstawowej w Osieku:  



 

 

Język angielski  

 

Język             
niemiecki 

 

Matematyka  

 

Przyroda 

 

Kreatywne 
myślenie 

Przyroda 
metodą 

eksperymentu 

Zajęcia 
socjoterapeuty

czne 

       

 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 

Język  
angielski Matematyka Przyroda 

Matematyka 
a logiczne 
myślenie     
w życiu 

codziennym 

Matematyka 
- 

odkrywanie 

Matematyka  
metodą 

eksperymentu 

Przyroda 
metodą 

eksperymentu 

Logopedyczne 

 

        

 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Siedlcach: 

Język      
angielski Matematyka 

Przyroda- 
rozwijające 

Przyroda - 
wyrównawcze 

Matematyka 
a  logiczne 
myślenie w 

życiu 
codziennym 

Kreatywne 
myślenie 

Przyroda 
metodą 

eksperymentu 

 

Psycho-
edukacyjne 

 

        

 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Raszówce: 

Język      
angielski 

Język 
niemiecki 

Matematyka 
metodą 

eksperymentu 

Geografia 
metodą 

eksperymentu 

Przyroda 
metodą 

eksperymentu 

Kreatywne 
myślenie 

Matematyka 
a  logiczne 
myślenie w 

życiu 
codziennym  

Psycho- 
edukacyjne 

        

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne             

i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

............................................................ 
 

........................................................ 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu Miejscowość i data  

 

 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA W PROJEKCIE  

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach 

podstawowych Gminy Lubin” 

 

 

 

 

 

I. Zgoda na udział w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych         

w szkołach podstawowych Gminy Lubin”: 

Ja …………………………………….…………………………………………….. niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział     

w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach 

podstawowych Gminy Lubin” realizowanym przez Gminę Lubin w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                      

i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne . 

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis  Miejscowość i data  
 

II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

Ja ………………………………………………………………………….. wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie 

mojego wizerunku do celów promocji projektu  „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych         

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” w prasie, radiu, telewizji, internetowych 

przekazach multimedialnych, na filmach, fotografiach, oraz innych wydawnictwach drukowanych.  

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis  Miejscowość i data  
 

*niepotrzebne skreślić  

III. Spełnienie kryteriów: 

Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w niniejszym projekcie tj.: 

 
Formularz należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze projektu tj. w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6a,  
pokój nr 17 lub w sekretariacie szkoły, 

Informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu tel. 76/840 31 59 , na stronie www.ug.lubin.pl lub         
u Dyrektora szkoły  

http://www.ug.lubin.pl/


 

 

 

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. 
Jestem zatrudniona/ny jako nauczyciel  w jednej ze Szkół Podstawowych: Niemstowie, 

Osieku, Raszówce, Siedlcach lub Krzeczynie Wielkim 
  

2. Posiadam diagnozę problemów lub potrzeb   

 

IV. Dane personalne uczestnika projektu: 

Imię (imiona)   

Nazwisko   

PESEL   

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe ISCED 0                                

 podstawowe ISCED 1 -na poziomie szkoły podstawowej  

 gimnazjalne ISCED 2 -na poziomie szkoły gimnazjalnej                                

 ponadgimnazjalne ISCED 3 - liceum, technikum, szkoła zawodowa  

 policealne ISCED 4 -ukończenie szkoły po liceum lub po technikum  

 wyższe ISCED 5-8 -wykształcenie na poziomie szkoły wyższej 

Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski      wiejski 

województwo  powiat  

Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

Adres poczty e-mail   

Wiek w chwili przystąpienia 

do projektu  
 

 



 

V. Status Uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:  

a) Status:  

Lp. Status  TAK NIE 

1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy   

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy   

3.  Osoba bierna zawodowo   

4.  Osoba pracująca   

 

b) Pytania dodatkowe  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy” lub „osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy” należy 

odpowiednio wybrać odpowiednio uszczegółowienie tej odpowiedzi:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. Osoba długotrwale bezrobotna   

2. Inne   

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba bierna zawodowo” należy wybrać odpowiednio 

uszczegółowienie tej odpowiedzi:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. Inne    

2. Osoba ucząca się   

3.  Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub uczeniu    

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba pracująca” należy wybrać odpowiednio 

uszczegółowienie tej odpowiedzi:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. Osoba pracująca w administracji rządowej    



 

2. Osoba pracująca w administracji samorządowej   

3.  Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie   

4. Osoba pracująca w MMŚP   

5. Osoba pracująca w organizacji pozarządowej   

6.  Osoba prowadząca działalność na własny rachunek   

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba pracująca” należy także wybrać odpowiednio 

uszczegółowienie tej odpowiedzi w zakresie „Wykonywany zawód”:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. inny   

2. instruktor praktycznej nauki zawodu   

3.  nauczyciel kształcenia ogólnego   

4. nauczyciel wychowania przedszkolnego   

5. nauczyciel kształcenia zawodowego   

6.  pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia   

7. kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej   

8. pracownik instytucji rynku pracy   

9. pracownik instytucji szkolnictwa wyższego   

10. pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej   

11. pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej   

12 pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej   

13. rolnik   

 

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba pracująca” należy także podać  dane 

instytucji/przedsiębiorstwa,   w którym uczestnik jest zatrudniony:  

 



 

1.  Dane  

nazwa   

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

VI. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:  

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  
               □ TAK        □ NIE            □ Odmawiam podania informacji 
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

               □ TAK         □ NIE  

3. Osoba z niepełnosprawnościami  

               □ TAK         □ NIE          □ Odmawiam podania informacji 

 4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

                □ TAK          □ NIE  

W przypadku odpowiedzi TAK na poprzednie pytanie należy odpowiedzieć na pytanie:  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie 

domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu :  

                □ TAK          □ NIE  

5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu  

                 □ TAK         □ NIE 

 6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

                  □ TAK         □ NIE    □ Odmawiam podania informacji  

 

VII. Deklaracja uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia:  

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów 

(Niemstów, Osiek,            

Siedlce) 

Wykorzystanie  metod              

eksperymentu  w edukacji 

(Niemstów ,Osiek, Krzeczyn 

Wielki, Siedlce, Raszówka) 

Praca  z dzieckiem  ze 

specjalnymi  potrzebami 

edukacyjnymi 

(Niemstów ,Osiek, Siedlce, 

Raszówka) 

Kształtowanie  umiejętności               

i postaw uczniów  (kreatywność,          

innowacyjność, praca  zespołowa) 

(Krzeczyn Wielki, Siedlce) 

    

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne           

i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

........................................................... 
 

............................................................... 
Podpis uczestnika projektu Miejscowość i data  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

DECYZJA KWALIFIKACYJNA – wypełnia organizator 

 

W dniu ……………………….. zakwalifikowano/nie zakwalifikowano* 

ucznia/uczennicę……………………………………………………………..…………………………. (imię i nazwisko)  

PESEL……………………………………………………  

do udziału w zajęciach:  

dla ucznia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Podstawowej w Osieku: 

 język angielski  

 język niemiecki  

 matematyka  

 przyroda  

 kreatywne myślenie  

 przyroda metodą eksperymentu  

 zajęcia socjoterapeutyczne  

 

dla ucznia Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 

 język angielski 

 matematyka  

 przyroda   

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym  

 matematyka – odkrywanie  

 matematyka metodą eksperymentu 

 przyroda metodą eksperymentu  

 zajęcia logopedyczne  

  

dla ucznia Szkoły Podstawowej w Siedlcach 

 język angielski  

 matematyka  

 przyroda, rozwijające  

 przyroda, wyrównawcze  

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym   

 kreatywne myślenie  

 przyroda metodą eksperymentu 

 zajęcia psycho-edukacyjne  

 

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raszówce 

 język angielski   

 język niemiecki 

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym  

 kreatywne myślenie  



 

 matematyka metodą eksperymentu   

 przyroda metodą eksperymentu  

 geografia metodą eksperymentu  

 matematyka w kuchni  

 zajęcia psycho-edukacyjne 

 

prowadzonych w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych                       

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” realizowanym przez Gminę Lubin w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                                  

i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.  

Uzasadnienie: Kandydat spełnia wymogi kwalifikacyjne / nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych* 

warunkujących udział projekcie.  

 

 

 

 

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

miejscowość i data                                                                                       podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECYZJA KWALIFIKACYJNA – wypełnia organizator 

 

W dniu ………………………………..  zakwalifikowano / nie zakwalifikowano*  

nauczyciela ……………………………………………………………..………………………….  
                                               (imię i nazwisko)  
 
PESEL……………………………………………………  

do udziału w szkoleniach:  

dla nauczycieli  w Szkole Podstawowej w Niemstowie w tym szkoły filialnej w Osieku 

 rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  

 wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji  

 praca z dzieckiem z SPE  

dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 

 kształtowanie umiejętności i postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa)  

 wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji  

dla nauczycieli  w Szkole Podstawowej w Siedlcach 

 kształtowanie umiejętności i postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność , praca zespołowa)  

 rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  

 wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji  

 praca z dzieckiem z SPE  

dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Raszówce 

 wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji  

 praca z dzieckiem z SPE  

 praca z uczniem uzdolnionym matematycznie  

 

prowadzonych w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych                               

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” realizowanym przez Gminę Lubin w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                                          

i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.  

Uzasadnienie: Kandydat spełnia wymogi kwalifikacyjne / nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych* 

warunkujących udział projekcie. 

 

 

 

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

 miejscowość i data,                                                 podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

Lista uczestników projektu pn: „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych            

w szkołach podstawowych Gminy Lubin” 

 

Szkoła Podstawowa w ……………………………. 

 

Zajęcia ………………………………………………………………………. 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

Lista rezerwowa  uczestników projektu pn: „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych               

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” 

 

Szkoła Podstawowa w …………………….. 

 

Zajęcia ………………………………………………………………………. 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  UCZNIA  W PROJEKCIE  

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych               

Gminy Lubin” 

 

 

 

 

I. Zgoda na udział w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych      

w szkołach podstawowych Gminy Lubin”: 

Ja ………………………………………………………………………….. niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział                      

…………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w projekcie pn. „Rozwój 

umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” 

realizowanym przez Gminę Lubin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne . 

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis  Miejscowość i data  
II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

Ja ………………………………………………………………………….. wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie  

wizerunku …………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) do celów promocji 

projektu  „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych 

Gminy Lubin” w prasie, radiu, telewizji, internetowych przekazach multimedialnych, na filmach, 

fotografiach, oraz innych wydawnictwach drukowanych.  

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis  Miejscowość i data  
 

*niepotrzebne skreślić  

III. Spełnienie kryteriów: 

Oświadczam, iż dziecko ….……………………………………………………………………………………… spełnia warunki 

kwalifikujące do udziału w niniejszym projekcie tj.: 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI. 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze projektu: Urząd Gminy w Lubinie                                    

ul. W. Łokietka 6a,  pokój nr 17 lub w sekretariacie szkoły, 
Informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze projektu tel. 76/840 31 59, na stronie 

www.ug.lubin.pl lub u Dyrektora szkoły 

http://www.ug.lubin.pl/


 

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. 
Uczęszcza do jednej z Szkół Podstawowych: Niemstowie, Osieku, Raszówce, Siedlcach lub 

Krzeczynie Wielkim 
  

2. Posiada diagnozę problemów lub potrzeb   

3. Uczęszcza do klas I- VII Szkoły Podstawowej   

 

V. Dane personalne dziecka: 

Imię (imiona)  

Nazwisko   

Płeć  Dziewczynka   Chłopiec  
 

 

Data 

urodzenia 
 

Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu   
 PESEL  

Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

 

VI. Dane personalne rodzica lub opiekuna prawnego: 

Imię (imiona)   

Nazwisko   

Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   



 

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

Adres poczty e-mail   

 

VII. Dane placówki oświatowej do, której uczęszcza dziecko:   

1.  Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

 

VIII. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:  

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

                   □ TAK     □ NIE     □ Odmawiam podania informacji 

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

                   □ TAK    □ NIE  

3. Osoba z niepełnosprawnościami  

                    □ TAK   □ NIE     □ Odmawiam podania informacji 

4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

                    □ TAK   □ NIE  

W przypadku odpowiedzi TAK na poprzednie pytanie należy odpowiedzieć na pytanie:  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie 

domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu :  

                    □ TAK    □ NIE  

5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu  

                     □ TAK   □ NIE 

6. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

                       □ TAK    □ NIE     □ Odmawiam podania informacji 

 

IX. Deklaracja uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia:  

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Podstawowej w Osieku:  

 



 

 

Język                 

angielski  

 

 

Język                    

niemiecki  

 

Matematyka  Przyroda 
Kreatywne 

myślenie 

Przyroda 

metodą 

eksperymentu 

Zajęcia 

socjoterapeuty

czne 

       

 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 

Język    
angielski 

Matematy
ka Przyroda 

Matematyka 
a logiczne 
myślenie         
w życiu 

codziennym 

Matematyka 
- odkrywanie 

Matematyka  
metodą 

eksperymentu 

Przyroda 
metodą 

eksperymentu 

Logopedyczn
e 
 

        

 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Siedlcach 

Język       
angielski Matematyka Przyroda- 

rozwijające 

Przyroda - 
wyrównaw

cze 

Matematyka 
a  logiczne 
myślenie         
w życiu 

codziennym 

Kreatywne 
myslenie 

Przyroda 
metodą 

eksperymen
tu 

Psycho-
edukacyjne 

 

        

 

Dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Raszówce 

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i 

odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu Miejscowość i data  

 

 

 

 

 

Język 
angielski 

Język 
niemiecki 

Matematyka 
metodą 

eksperymentu 

Geografia 
metodą 

eksperymentu 

Przyroda 
metodą 

eksperymentu 

Kreatywne 
myślenie 

Matematyka 
–a  logiczne 
myślenie w 

życiu 
codziennym  

Psycho -
edukacyjne 

 

        



 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA W PROJEKCIE  

„Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach 
podstawowych Gminy Lubin” 

 

 

 

 

 

I. Zgoda na udział w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w 

szkołach podstawowych Gminy Lubin”: 

Ja …………………………………… …………………………………….. niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział w 

projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach 

podstawowych Gminy Lubin” realizowanym przez Gminę Lubin w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                            

i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne . 

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis  Miejscowość i data  
 

II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

Ja ………………………………………………………………………….. wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie 

mojego wizerunku do celów promocji projektu  „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych          

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” w prasie, radiu, telewizji, internetowych 

przekazach multimedialnych, na filmach, fotografiach, oraz innych wydawnictwach drukowanych.  

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis  Miejscowość i data  
 

*niepotrzebne skreślić  

III. Spełnienie kryteriów: 

Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w niniejszym projekcie tj.: 

 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI. 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze projektu: Urząd Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 

6a, 59-300 Lubin pokój nr 17 lub w sekretariacie szkoły, 
Informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze projektu tel. 76/840 31 59, na stronie 

www.ug.lubin.pl lub u Dyrektora szkoły  



 

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. 
Jestem zatrudniona/ny jako nauczyciel  w Szkole Podstawowej w jednej ze Szkół 

Podstawowych: Niemstowie, Osieku, Raszówce, Siedlcach lub Krzeczynie Wielkim 
  

2. Posiadam diagnozę problemów lub potrzeb   

 

IV. Dane personalne uczestnika projektu: 

Imię (imiona)   

Nazwisko   

PESEL   

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe ISCED 0                                

 podstawowe ISCED 1 -na poziomie szkoły podstawowej  

 gimnazjalne ISCED 2 -na poziomie szkoły gimnazjalnej                                

 ponadgimnazjalne ISCED 3 - liceum, technikum, szkoła zawodowa  

 policealne ISCED 4 -ukończenie szkoły po liceum lub po technikum  

 wyższe ISCED 5-8 -wykształcenie na poziomie szkoły wyższej 

Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

Adres poczty e-mail   

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu  
 

 

V. Status Uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:  

a) Status:  



 

Lp. Status  TAK NIE 

1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy   

2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy   

3.  Osoba bierna zawodowo   

4.  Osoba pracująca   

 

b) Pytania dodatkowe  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów 

pracy” lub „osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy” należy 

odpowiednio wybrać odpowiednio uszczegółowienie tej odpowiedzi:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. Osoba długotrwale bezrobotna   

2. Inne   

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba bierna zawodowo” należy wybrać odpowiednio 

uszczegółowienie tej odpowiedzi:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. Inne    

2. Osoba ucząca się   

3.  Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub uczeniu    

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba pracująca” należy wybrać odpowiednio 

uszczegółowienie tej odpowiedzi:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. Osoba pracująca w administracji rządowej    

2. Osoba pracująca w administracji samorządowej   

3.  Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie   

4. Osoba pracująca w MMŚP   



 

5. Osoba pracująca w organizacji pozarządowej   

6.  Osoba prowadząca działalność na własny rachunek   

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba pracująca” należy także wybrać odpowiednio 

uszczegółowienie tej odpowiedzi w zakresie „Wykonywany zawód”:  

Lp. Odpowiedź  TAK NIE 

1. inny   

2. instruktor praktycznej nauki zawodu   

3.  nauczyciel kształcenia ogólnego   

4. nauczyciel wychowania przedszkolnego   

5. nauczyciel kształcenia zawodowego   

6.  pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia   

7. kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej   

8. pracownik instytucji rynku pracy   

9. pracownik instytucji szkolnictwa wyższego   

10. pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej   

11. pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej   

12 pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej   

13. rolnik   

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „osoba pracująca” należy także podać nazwę 

instytucji/przedsiębiorstwa   w którym uczestnik jest zatrudniony:  

Dane  

nazwa   

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 



 

 

VI. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:  
1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  
                  □ TAK     □ NIE     □ Odmawiam podania informacji 
  
2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  
                  □ TAK     □ NIE  
 
3. Osoba z niepełnosprawnościami  
                  □ TAK     □ NIE          □ Odmawiam podania informacji 
  
4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  
                     □ TAK        □ NIE  
 
W przypadku odpowiedzi TAK na poprzednie pytanie należy odpowiedzieć na pytanie:  
 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie 
domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu :  
                      □ TAK        □ NIE  
 
5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu  
                      □ TAK          □ NIE 
  
7. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  
                       □ TAK         □ NIE         □ Odmawiam podania informacji  
 

VII. Deklaracja uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia:  

Rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów 

(Niemstów, Osiek, 

Siedlce) 

Wykorzystanie metod 

eksperymentu w edukacji 

(Niemstów ,Osiek, 

Krzeczyn wielki, Siedlce, 

Raszówka) 

Praca z dzieckiem z 

Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi 

(Niemstów ,Osiek, Siedlce, 

Raszówka) 

Kształtowanie umiejętności i 

postaw uczniów (kreatywność, 

innowacyjność, praca zespołowa) 

(Krzeczyn Wielki, Siedlce) 

 

  
 

 
 

 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i 

odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

............................................................ 
 

............................................................... 
Podpis uczestnika projektu Miejscowość i data  



 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)           

do projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach 

podstawowych Gminy Lubin” nr RPDS.10.02.01-02-0057/17  (zwanym dalej „projektem”) oświadczam , że 

przyjmuję  do wiadomości iż:  

• Administratorem danych osobowych dziecka w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy                    

ds. rozwoju regionalnego , mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.  

• Administratorem danych osobowych dziecka w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych                        

z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach 

RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.  

• Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dziecka stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zależności od zakresu 

danych zawartych w załączniku nr 8 do umowy.  

• Dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

• Dane osobowe dziecka zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które                         

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.  

• Dane osobowe dziecka mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne                   

na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Dane osobowe mojej córki/syna mogą zostać 

również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

• Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dziecka dotyczące statusu na rynku pracy oraz 

informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                               

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

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

 

 

…..………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych                    

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” nr RPDS.10.02.01-02-0057/17 (zwanym dalej 

„projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości  iż:  

• Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds. 

rozwoju regionalnego , mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.  

• Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych                           

z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach 

RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.  

• Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 lub art. 27 ust. 

2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zależności od zakresu 

danych zawartych w załączniku nr 8 do umowy.  

• Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

• Moje dane osobowe mojej zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które                         

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.  

• Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne                        

na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

• Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię moje dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz 

informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu                                         

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.  

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

 

…..…………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

 

Oświadczenie 

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne z prawem. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia 

nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.  

 

 

 

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

Miejscowość i data                    czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oświadczenie 

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

  

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne z prawem. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia 

nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.  

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                               czytelny podpis nauczyciela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 8 do Regulaminu  

 

Usprawiedliwienie 

 

 

Usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka ………………………………………………………………………….……., 

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej  w ………………………………..…………………………..…… na zajęciach 

………………………………………………………………………………………………..  w dniu…………………………………………………… 

z powodu… …………………………………………………………………………………….................................................  

 

 

 

…………………………………………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Usprawiedliwienie 

 

 

Usprawiedliwiam moją nieobecność (imię i nazwisko) ………..................……………………………………………….., 

nauczyciela w Szkole Podstawowej w ……………………………………..……………………. w szkoleniu 

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

w dniu…………………………………………… w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój umiejętności 

matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”                               

nr RPDS.10.02.01-02-0057/17 z powodu …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

  

………………………………………………  

(podpis nauczyciela)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 9 do Regulaminu  

 

 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

Zgłaszam rezygnację dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………….....................……………… 

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej w ……………………………………………………..... z udziału w zajęciach 

…….....................................................................………. w ramach projektu pn. „Rozwój umiejętności 

matematyczno – przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” z powodu …………. 

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

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

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

 

 

 

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

Miejscowość, data                                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

 

Zgłaszam moją rezygnację (imię i nazwisko) ……………………………………............……………………........………….. 

nauczyciela Szkoły Podstawowej w ………………………………………………………………… z udziału w  szkoleniach 

doskonalących, mających na celu podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w Gminie Lubin               

w ramach uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych                     

i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”  nr RPDS.10.02.01-02-0057/17 z powodu ……………. 

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

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

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

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis nauczyciela   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 10 do Regulaminu 

 

UMOWA  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH I JĘZYKOWYCH  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBIN”  - WZÓR 

 

Zawarta w Lubinie w dniu ……………………….  

pomiędzy: 

Gminą Lubin z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 6 , 59-300 Lubin, NIP 6922256461  

reprezentowaną  przez …………………………………………………………..  

zwaną w dalszej części umowy „Beneficjentem” 

a   

Panią/Panem ……………………………..………………………………………….. 

zamieszkałym …………………………………………………………………………….  

PESEL  ……………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Rodzicem”, 

 
zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są zasady udziału Uczestnika – dziecka …………………………………………… 

………………………………………………………………  w projekcie pn. „Rozwój umiejętności matematyczno – 

przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego                  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej                   

i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne,  zwanego 

dalej „Projektem”. 

2. Beneficjent realizuje Projekt w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.  na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.02.01-02-0057/17-00 zawartej w dniu               

27 października 2017 r. 

3. Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa 

szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

 

§ 2 

1. Uczestnik  ma prawo korzystać z wybranych form wsparcia przewidzianych w projekcie wyłącznie 

w szkole, w której realizuje obowiązek szkolny tj.:  

a) Zajęcia dla ucznia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Podstawowej w Osieku: 

 język angielski  

 język niemiecki  

 matematyka  

 przyroda  

 kreatywne myślenie  



 

 przyroda metodą eksperymentu  

 zajęcia socjoterapeutyczne  

b) Zajęcia dla ucznia Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim: 

 język angielski 

 matematyka  

 przyroda   

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym  

 matematyka – odkrywanie  

 matematyka metodą eksperymentu  

 przyroda metodą eksperymentu  

 logopedyczne  

c)  Zajęcia dla ucznia Szkoły Podstawowej w Siedlcach:  

 język angielski  

 matematyka  

 przyroda, rozwijające  

 przyroda, wyrównawcze  

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym   

 kreatywne myślenie  

 przyroda metodą eksperymentu 

 psycho - edukacyjne  

d)  Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raszówce: 

 język angielski   

 język niemiecki 

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym  

 kreatywne myślenie  

 matematyka metodą eksperymentu   

 przyroda metodą eksperymentu  

 geografia metodą eksperymentu  

 matematyka w kuchni  

 psycho - edukacyjne  

2. Uczestnik może brać udział w kilku rodzajach zajęć. 

3. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.  

4. Rodzic zobowiązuje się do:  

a) regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego 

formach wsparcia,  

b) wypełniania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie 

jego trwania, 

c) usprawiedliwienia dziecka w przypadku nieobecności na zajęciach w formie przyjętej               

w Regulaminie, 

d) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo       

w projekcie 



 

5. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach określonych    

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. i wymaga usprawiedliwienia w formie 

pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego przez Rodzica.  

6.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników                

w przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

7. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od 

Uczestnika Projektu) Rodzic może zostać obciążony kosztami uczestnictwa  dziecka w Projekcie.  

8. Rodzic oświadcza, iż zapoznał się z Regulamin i dziecko spełnia warunki uczestnictwa.  

9. Rodzic jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za składanie 

nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których Uczestnik Projektu został zakwalifikowany    

do udziału w Projekcie.   

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu     

tj. do 30 czerwca 2019 r.  

2.  Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach określonych    

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

3.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników                 

w przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od 

Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostać  obciążony kosztami uczestnictwa                 

w Projekcie.  

§4 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.  Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

jest prawo polskie.  

3.  Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po 

stronie sądów polskich.  

4.  W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informowania się nawzajem na 

piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają: statut szkoły, przepisy 

ustawy o systemie oświaty, przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy wynikłe na tle niniejszej 

Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.  

6.  Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu:   

Urząd Gminy  ul. Władysława Łokietka 6,  59-300 Lubin. 

 

§5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

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

podpis i pieczęć Beneficjenta                                                             podpis Rodzica 

 



 

Załącznik Nr 11 do Regulaminu 

 

Indywidualna Ścieżka Rozwoju 

Uczestnika projektu 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła: …………………………………………………………………….. 

Klasa: ………………………………………………………………………. 

 

Opis problemu 

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

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

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

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

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

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

 

 

Zajęcia dla ucznia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w tym Szkoły Podstawowej w Osieku: 

 język angielski  

 język niemiecki  

 matematyka  

 przyroda  

 kreatywne myślenie  

 przyroda metodą eksperymentu  

 zajęcia socjoterapeutyczne  

 

 

Zajęcia dla ucznia Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 

 język angielski 

 matematyka  

 przyroda   

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym  

 matematyka – odkrywanie  

 matematyka metodą eksperymentu  

 przyroda metodą eksperymentu  

 logopedyczne  

 

 Zajęcia dla ucznia Szkoły Podstawowej w Siedlcach  

 język angielski  

 matematyka  



 

 przyroda, rozwijające  

 przyroda, wyrównawcze  

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym   

 kreatywne myślenie  

 przyroda metodą eksperymentu 

 psycho - edukacyjne  

 

 

Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raszówce 

 język angielski   

 język niemiecki 

 matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym  

 kreatywne myślenie  

 matematyka metodą eksperymentu   

 przyroda metodą eksperymentu  

 geografia metodą eksperymentu  

 matematyka w kuchni  

 psycho  - edukacyjne   

 

 

 

 

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

  Miejscowość  i  data                                    Podpisy  nauczyciela / Koordynatora szkoły 


