
UNIA EUROPEJSKA , * * * , 
EUROPEJSKI • * 

FUNDUSZ SPOŁECZNY * . . . * 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„ Moja przyszłość " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.79.2014 
Wójta Gminy Siennica 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX -
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty; Poddziatanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 30 ust.l oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§1 
Wprowadzam Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość", 
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§2 
Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku ds. oświaty, kultury i zdrowia. 

§3 
Zarządzenie obowiązuje w okresie trwania projektu. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2014 r. 

ki KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI serce Polski 

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI serce Polski 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — 
„Mojaprzyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

„Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia 
Nr OK.0050.79.2014r. 
Wójta Gminy Siennica 
z dnia 24 września 2014 r." 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie partnerskim pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" 

§1 
Definicje 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 
1) „Lider Projektu" - Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego. 

2) „Partner"- Gmina Siennica. 
3) „Projekt"- partnerstwo zawarte na rzecz realizacji Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych 

uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość" 
realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego a Partnerem Projektu- Gminą Siennica. 

4) „Grupa projektowa"- grupa uczennic i uczniów z jednej placówki oświatowej biorącej udział 
w Projekcie, licząca nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 osób. 

5) „Komisja Rekrutacyjna" - Komisja powołana w każdej placówce oświatowej, w której realizowany 
jest Projekt. 

§2 
Informacje o Projekcie 

1. Projekt partnerski pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość" jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
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NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„ Moja przyszłość " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych". 

2. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w okresie 
od 09.2014 r. do 06.2015 r. w następujących placówkach: 

- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. 
- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie. 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Z. Czarnego w Żakowie. 
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Grzebowilku. 

3. Gmina Siennica jako Partner Projektu jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań 
określonych w Projekcie: 
a) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z: 

- j . obcego, 
- przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, 
-poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego, 

b) zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć, 
c) zakup materiałów edukacyjnych, 
d) organizację całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, 

edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.) 
4. Zajęcia określone w pkt. 3 a będą prowadzone w grupach projektowych w wymiarze 20 godz. 

miesięcznie ( 80 godz. w 2014 r. oraz 120 godz. w 2015 r.) w każdej z wymienionych placówek 
oświatowych. 

5. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Siennicy. 
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

1. Naboru do grup projektowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana w każdej placówce, 
w której realizowany jest Projekt, z zachowaniem następujących zasad: 
a) pierwszeństwa osób z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi; 
b) równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu; 
c) liczebność grupy od 15 do 25 osób. 

2. Uczeń może przystąpić do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu dopiero po złożeniu 
przez rodzica lub opiekuna prawnego Formularza zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne 
odbywające się w ramach Projektu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni deklarując udział dziecka w Projekcie zobowiązują się do aktywnej 
współpracy ze Szkołą w realizacji założeń projektu, w szczególności obecności uczennic i uczniów 
na zajęciach pozalekcyjnych. 
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KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI serce Polski 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„ Moja przyszłość " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

4. Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników 
w przypadku: 
a) niezłożenia przez rodzica lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka 

w Projekcie; 
b) rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszania zasad 

uczestnictwa w zajęciach; 
d) zaprzestanie nauki w szkole biorącej udział w Projekcie; 
e) nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć. 

5. Skreślenia ucznia z listy uczestników Projektu dokonuje Partner na wniosek Dyrektora szkoły. Na 
miejsce skreślonego ucznia Dyrektor szkoły (za zgodą Partnera) przyjmuje następnego ucznia z listy 
rezerwowej. O takim fakcie należy poinformować Lidera Projektu. 

6. Do kompetencji Partnera należy ostateczne rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących naboru 
uczniów do grup projektowych. 

7. Proces rekrutacji kończy się sporządzeniem protokołu, list uczestników Projektu oraz listy 
rezerwowej. Protokół z przeprowadzonej rekrutacji, listę uczestników Projektu stanowiącą Załącznik 
Nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz listę rezerwową stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego 
Regulaminu zatwierdza Dyrektor szkoły i przekazuje w terminie do 30 września 2014 r. do Biura 
Projektu wraz z wypełnionymi Formularzami zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne. 

§4 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka Projektu/rodzic/opiekun prawny zobowiązani są podać dane niezbędne do 
wypełnienia kwestionariusza PEFS. 

2. Każda uczestnik/czka Projektu będzie miał/a możliwość korzystania z pomocy i materiałów 
dydaktycznych dostępnych na zajęciach. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Partner. 
4. Partner zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego regulaminu. 
5. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu tj. 01.09.2014r- 30.06.2015r. 
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KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI serce Polski 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„ Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

„Załącznik Nr 1 
do Regulaminu" 

Załącznik Nr 6 do umowy Nr 105/ES/ZS/D-POKL/14 

Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się 
w ramach projektu 

Cześć I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) 

Lp. Nazwa 

Dane 
uczestnika 

1. Imię (imiona) 

Dane 
uczestnika 

2. Nazwisko 

Dane 
uczestnika 

3. Płeć kobieta • Dane 
uczestnika 

3. Płeć 
mężczyzna • 

Dane 
uczestnika 

4. Wiek w chwili przystępowania do projektu 

Dane 
uczestnika 

5. PESEL 

Dane 
kontaktowe 

6. Ulica 

Dane 
kontaktowe 

7. Nr domu 

Dane 
kontaktowe 

8. Nr lokalu 

Dane 
kontaktowe 

9. Miejscowość 

Dane 
kontaktowe 

10. Obszar miejski • 

Dane 
kontaktowe 

10. Obszar 
wiejski • 

Dane 
kontaktowe 

11 . Kod pocztowy Dane 
kontaktowe 12. Województwo 
Dane 
kontaktowe 

13. Powiat 

Dane 
kontaktowe 

14. Telefon stacjonarny 

Dane 
kontaktowe 

15. Telefon komórkowy 

Dane 
kontaktowe 

16. Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

Dane 
kontaktowe 

17. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

Dane 
kontaktowe 

18. Data zakończenia udziału w projekcie 

Dane 
dodatkowe 19. Pieczęć lub nazwa szkoły 

D E K L A R A C J A UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH 
Zgłaszam dziecko do udziału we wszystkich następujących rodzajach zajęć: zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; języki 
obce oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość". 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA P R A W N E G O 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa dziecka w projekcie pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
budżetu państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Jestem świadomy/a, że: 

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



g KAPITAŁ LUDZKI KffCkTO WSZC. ^"SSS! 
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Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„ Moja przyszłość " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia: 

- pisemne usprawiedliwienie rodziców wyjaśniające przyczynę nieobecności, 
- zwolnienie lekarskie. 

b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 
2. Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez nauczyciela na każdych 
zajęciach. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego* uczestnika projektu 

Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego* 

uczestnika projektu 

Czytelny podpis uczestnika 
projektu 

Część II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość", jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, adres: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 
a Marszałek Województwa Mazowieckiego, adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, jako instytucja 
pośrednicząca, jest upoważniony do przetwarzania tych danych. 
Ww. dane osobowe zbierane są w celu realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość", na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz rozporządzeń unijnych regulujących 
kwestie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 

Część III. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Udzielam Liderowi Partnerstwa (Województwu Mazowieckiemu) nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji projektu „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja Przyszłość", bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 
zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. projektu „Moja Przyszłość". 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego* uczestnika projektu 

Czytelny podpis 
rodzica/opiekuna prawnego* 

uczestnika projektu 

Czytelny podpis uczestnika 
projektu 

*niepoirzebne skreślić 
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Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
„Mojaprzyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziatanie 9.1.2 

„Załącznik Nr 2 
do Regulaminu" 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ" ZGODNIE Z PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYMI FORMULARZAMI 

ZGŁOSZENIA DZIECKA 
UMOWA NR /ES/ZS/D-POKL/14 

Szkoła: 
(nazwa szkoły) 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Wiek 
Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika 
uczestnika udziału w projekcie udziału w projekcie 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 

25. 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły Podpis asystenta koordynatora 
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Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
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„Załącznik Nr 3 
do Regulaminu" 

LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ" ZGODNIE Z PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYMI FORMULARZAMI 

ZGŁOSZENIA DZIECKA 
UMOWA NR /ES/ZS/D-POKL/14 

Szkoła: 
(nazwa szkoły) 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Wiek 
Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika 
uczestnika udziału w projekcie udziału w projekcie 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły Podpis asystenta koordynatora 
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