
  
 

 

Zarządzenie Nr 18/2016 

 Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie  

z dnia 10 października 2016 r. 

  

w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 w ramach 

projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie 

Rakszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                  

Działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 poz. 

2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U z 2012 poz.184 z późn. zm.) 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W celu realizacji Projektu nr identyfikacyjny WND- RPPK.09.04.00-18-0033/16 pn. „Zawód 

szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa”, realizowane-

go w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji  

i kompetencji w regionie, Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinan-

sowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ustala się Re-

gulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu „Zawód szansą 

na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 2 

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji Projektu pn. 

„Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Tek-

stylno-Gospodarczych w Rakszawie z dnia 10 października 2016 r.  

w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji w roku szkolnym 

2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu „Zawód szansą na roz-

wój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Ra-

kszawa” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego” 
 

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu „Zawód 

szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) „Biurze Projektu” –  należy przez to rozumieć siedzibę biura Projektu tj. Zespół Szkół 

Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 

325, pok.25, www.zstg.pl, e-mail: zstg.dyrektor@rzeszow.home.pl; 

2) „Koordynatorze projektu” –osobę zajmującą się rekrutacją do projektu oraz sprawami,  

o których mowa w Zarządzeniu Nr 17/2016 Rakszawa z dnia 29 września 2016 roku  

w sprawie powołania Koordynatora ds. realizacji projektu „Zawód szansa na rozwój-

projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

3) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja 

uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia; 

4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowany w ramach Działania 9.4 Podniesienie jakości i atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego, osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

w Zespole Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie, 

37-111 Rakszawa 325; 

5) „zespole szkół” – rozumie się przez to objęty wsparciem w ramach projektu Zespół Szkół 

Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego, 37-111 Rakszawa 325 prowadzący 

kształcenie zawodowe w branży gastronomicznej i budowlanej, którego organem prowa-

dzącym jest Gmina Rakszawa;  

6) „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Sta-

tystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin 

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 

7) „beneficjencie”- rozumie się przez to Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych; 

8) „uczniu” – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a uczęszcza do zespołu szkół; 

9) „rodzicu” – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego ucznia zespołu szkół; 

10) „stażu” – rozumie się przez to odbycie u pracodawcy stażu finansowanego w ramach pro-

jektu; 

11) „uczestniku” – rozumie się przez to ucznia/uczennicę/ nauczyciela/nauczycielkę, który/a 

został/a zakwalifikowany do udziału w projekcie; 

12) „nauczycielu”- rozumie się przez to nauczyciela nauczyciela/nauczycielkę kształcenia za-

wodowego zatrudnionego w zespole szkół 

13) „formie wsparcia”- rozumie się przez to: kurs „Kelner – barman”, kurs „Barista”, kurs 

„Obsługa wózka widłowego”, kurs „Manager usług gastronomicznych”,  kurs/szkolenie 

http://www.zstg.pl/
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„Carving”, kurs/szkolenie „Doradca żywieniowy”, kurs „Kosztorysowanie robót budowla-

nych”, kurs „Projektowanie wspomagane komputerowo”, „Staże zawodowe”. 

2. Projekt realizowany w zespole szkół uwzględnia politykę równości szans kobiet  

i mężczyzn. 

3. Okres realizacji projektu – od 1 października 2016 r. do 31 października 2018 r. 

§2 

Zakres wsparcia 

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do Projektu w ramach zadania realizowa-

nego przez Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w roku szkolnym 2016/2017  

i 2017/2018. 

2. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli zespołu szkół. 

3. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Tekstylno-

Gospodarczych w Rakszawie poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodo-

wych czterech nauczycieli zawodu w ramach ukończenia przez nich czterech kursów kwali-

fikacyjnych i szkoleń doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem 

oraz podniesienie umiejętności praktycznej i uzyskanie kwalifikacji zawodowych u 50 

uczniów zespołu szkół jako efekt ich udziału w  4 rodzajach kursów zawodowych oraz sta-

żach i możliwości korzystania w szkole z warunków odzwierciedlających naturalne warunki 

pracy w zawodzie. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinan-

sowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

1) Szkolenia/kursy doskonalące dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017: 

a) Szkolenie doskonalące „Carving” (32h)  

-grupa docelowa: 2 nauczycieli kształcenia zawodowego na kierunku Technik Żywienia i 

Usług Gastronomicznych, 

-szkolenie realizowane w trybie weekendowym, 

-zakres szkolenia: nauka rzeźbienia, wycinania, dekoracji w owocach i warzywach, two-

rzenia kompozycji oraz dekorowania potraw i stołu, 

-poziom szkolenia: średniozaawansowany, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu szkolenia. 

b) Szkolenie doskonalące „Doradca żywieniowy” (55h) 

-grupa docelowa: 2 nauczycieli kształcenia zawodowego na kierunku Technik Żywienia 

i Usług Gastronomicznych, 

-szkolenie realizowane w trybie weekendowym, 

-zakres szkolenia: przygotowanie kursantów do prowadzenia zajęć w zakresie dietetyki 

i zdrowego żywienia, 

-program szkolenia: podstawy psychologii i komunikacji społecznej (5h), anatomia i fi-

zjologia (10h), żywienie człowieka zdrowego i chorego (15h), dietetyka (20h), higiena 

zdrowia (5h) 

- uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu szkolenia. 

c) Kurs „Kosztorysowanie robót budowlanych w programie komputerowym” (30h)  

-grupa docelowa-1 nauczyciel kształcenia zawodowego na kierunku Technik Budow-

nictwa, 

-szkolenie realizowane w trybie weekendowym, 

-zakres szkolenia: I etap (15h)=(wykłady+warsztaty)-sporządzanie kosztorysów, 

przedmiarowanie, przygotowanie kosztorysów do przetargów (kosztorys inwestorski, 

ofertowy), II etap (15h)=warsztaty- nauka obsługi programu do kosztorysowania 

- uczestnik/uczestniczka otrzymuje certyfikat. 



  
 

d) Kurs „Projektowanie wspomagane komputerowo” (45h)  

-grupa docelowa- 1 nauczyciel kształcenia zawodowego na kierunku Technik Budow-

nictwa,  

-kurs realizowany jest w trybie weekendowym 

-zakres szkolenia: warsztaty w zakresie dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego 

(3D) komputerowego wspomagania projektowania, w tym w budownictwie, a także 

wykonywanie grafik inżynierskich. 

-zakres szkolenia (interfejs programu AutoCAD-4h, tworzenie podstawowych obiek-

tów-5h, edycja obiektów-5h, wymiarowanie-4h, warstwy-4h, tekst-4h, blok-5h, kre-

skowanie-5h, drukowanie-2h, rysunek izometrzyczny-2h, wyprawki, teksty, bardziej 

zaawansowane przykłady-4h 

- uczestnik/uczestniczka otrzymuje certyfikat. 

2) Kursy specjalistyczne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych 

zgodnie z kierunkiem kształcenia/ nauczania zawodowego dla uczniów i uczennic 

zespołu szkół w roku szkolnym 2016/2017; 

a) kurs zawodowy „Barista” (30h)  

- maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic  

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin wewnętrzny (z wiedzy  

i umiejętności praktycznych) 

-zakres kursu:1) historia kawy, gatunki kaw, palenie kaw, rozpoznawanie ziaren kawy 

2) rodzaje kaw i ich charakter 3) dobór odpowiednich narzędzi 4) sposoby parzenia 

kawy: po turecku, z ekspresu przelewowego, ciśnieniowego, kaffeterki 5) ekspresso-

parametry parzenia 6) sporządzanie kaw z różnymi dodatkami 7) sporządzenie 

cappuccino 8) free pour latte art 

-kurs prowadzony jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół w okresie ferii zimo-

wych, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu kursu 

b) kurs zawodowy „Kelner-Barman (60h)  

-maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic, uczniowie pełnoletni 

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin wewnętrzny (z wiedzy 

 i umiejętności praktycznych) 

-zakres kursu: Moduł Barman: 1) wprowadzenie i terminologia - barman jako zawód, 

2) bar jako miejsce pracy- wyposażenie baru i prezentacja przyrządów barmana; 3) 

towaroznawstwo napojów alkoholowych, bezalkoholowych, mieszanych – podział al-

koholi na podstawowe grupy; 4) zasady komponowania napojów mieszanych; 5) ele-

menty obsługi kelnerskiej: organizacja pracy restauracji, zasady estetyki, nakrywanie 

stołu, przenoszenie napojów na tacy; 6) podstawy miksologii; 7) proces produkcji na-

pojów. 

Moduł Kelner: 1) jak być dobrym kelnerem - wprowadzenie do zawodu kelnera; 2) 

prezentacja zastawy stoł., dekoracja stołów; 3) zasady obsługi konsumenta; 4) flam-

browanie; 5) organizacja bankietów. 

-kurs prowadzony jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół w okresie ferii zi-

mowych, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu kursu. 

c) kurs „Manager usług gastronomicznych” (60h) 

- maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic  

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin wewnętrzny-teoretyczny, 

-kurs prowadzony jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół, 

-kurs realizowany jest w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym 



  
 

-zakres kursu obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna, elementy 

prawa pracy, system HACCP, organizacja serwisu kelnerskiego dla managerów, orga-

nizacja imprez bankietowych, komputerowy system sprzedaży, Food cost - kalkulacja 

kosztów sporządzania potraw, marketing w gastronomii, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu kursu. 

d) kurs „Obsługa wózka widłowego” (67h) 

- maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic, uczniowie pełnoletni 

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin zewnętrzny 

-Cześć teoretyczna kursu prowadzona jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół 

-Kurs na wózki widłowe umożliwia uzyskanie bezterminowych uprawnień w zakresie 

obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych) oraz operowania ła-

dunkiem.  

-Ramowy program obejmuje 67 g. zajęć, w tym: 

1.Typy stosowanych wózków jezdniowych - 4 g. 

2. Budowa wózka - 8 g. 

3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wóz-

kami - 8 g. 

4. Czynności operatora w czasie pracy z wózkami - 8 godzin (teoria) 

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 4 g. 

6. Wiadomości z zakresu BHP - 8 g. 

7. Wiadomości o dozorze tech.- 4 g. 

8. Praktyczna nauka jazdy - 15 g. (nauka jazdy) 

9. Wiadomości zw. z wymianą butli gaz. - 2 g. 

10. Wymiana BG - pokaz przez instruktora i samodzielna wymiana - 6 g. 

-Kurs zakończy się egzaminem. Po jego pozytywnym zaliczeniu  uczest-

nik/uczestniczka uzyskuje uprawnienia bezterminowe unijne z Certyfikatem Minister-

stwa Gospodarki na drukach MEN, 

-W kursie mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni i posiadający zaświadczenie lekar-

skie o braku przeciwskazań do udziału w kursie, 

-zaświadczenie lekarskie uczestnik kursu przedkłada do biura projektu w terminie do 15 

dni od dnia ukazania się listy osób zakwalifikowanych do udziału w kursie (informa-

cja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły, a osoby zakwalifikowane 

zostaną poinformowani o tym fakcie osobiście) 

3) Kursy specjalistyczne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych 

zgodnie z kierunkiem kształcenia/ nauczania zawodowego dla uczniów i uczennic 

zespołu szkół w roku szkolnym 2017/2018; 

a) kurs zawodowy „Barista” (30h)  

- maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic  

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin wewnętrzny (z wiedzy  

i umiejętności praktycznych) 

-zakres kursu:1) historia kawy, gatunki kaw, palenie kaw, rozpoznawanie ziaren kawy. 

2) rodzaje kaw i ich charakter 3) dobór odpowiednich narzędzi 4) sposoby parzenia 

kawy: po turecku, z ekspresu przelewowego, ciśnieniowego, kaffeterki 5) ekspresso-

parametry parzenia 6) sporządzanie kaw z różnymi dodatkami 7) sporządzenie 

cappuccino 8) free pour latte art 

-kurs prowadzony jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół w okresie ferii zi-

mowych, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu kursu 

b) kurs zawodowy „Kelner –Barman” (60h)  

-maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic, uczniowie pełnoletni 



  
 

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin wewnętrzny (z wiedzy  

i umiejętności praktycznych) 

-zakres kursu: Moduł Barman: 1) wprowadzenie i terminologia - barman jako zawód, 

2) bar jako miejsce pracy- wyposażenie baru i prezentacja przyrządów barmana; 3) 

towaroznawstwo napojów alkoholowych, bezalkoholowych, mieszanych – podział al-

koholi na podstawowe grupy; 4) zasady komponowania napojów mieszanych; 5) ele-

menty obsługi kelnerskiej: organizacja pracy restauracji, zasady estetyki, nakrywanie 

stołu, przenoszenie napojów na tacy; 6) podstawy miksologii; 7) proces produkcji na-

pojów. 

Moduł Kelner: 1) jak być dobrym kelnerem - wprowadzenie do zawodu kelnera; 2) 

prezentacja zastawy stoł., dekoracja stołów; 3) zasady obsługi konsumenta; 4) flam-

browanie; 5) organizacja bankietów. 

-kurs prowadzony jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół w okresie ferii zi-

mowych, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu kursu. 

c) kurs „Manager usług gastronomicznych” (60h) 

- maksymalna liczba osób uczestniczących: 10 uczniów/uczennic  

-kurs obejmuje część teoretyczną, praktyczną, egzamin wewnętrzny-teoretyczny, 

-kurs prowadzony jest w pracowni gastronomicznej zespołu szkół, 

-kurs realizowany jest w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym 

-zakres kursu obejmuje takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna, elementy 

prawa pracy, system HACCP, organizacja serwisu kelnerskiego dla managerów, orga-

nizacja imprez bankietowych, komputerowy system sprzedaży, Food cost - kalkulacja 

kosztów sporządzania potraw, marketing w gastronomii, 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu kursu. 

4) Staże zawodowe dla uczniów i uczennic w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018. 

         -maksymalna liczba osób uczestniczących: 25 uczniów/uczennic/150h/osoba w roku 

szkolnym  2016/2017 i  25 uczniów/uczennic/150h/osoba w roku szkolnym  2017/2018.  

-staże realizowane w okresie wakacji letnich w dni robocze od poniedziałku do piątku 

-czas trwania staży uwzględnia przerwy wynikające z przepisów obowiązujących 

w danym zakładzie pracy, 

-staż przeznaczony jest dla uczniów/uczennic technikum kształcących się w zespole szkół 

za wyjątkiem klas maturalnych, 

-Staże mają na celu praktyczną naukę zawodu a także: 

a) zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych 

w rzeczywistych warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej, 

b) zapewnienia pomocy uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz  

w efektywnym poszukiwaniu pracy, 

c) wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą zawodową uczestniczącą  
w projekcie a pracodawcami. 

-Staże będą realizowane „na miejscu” –miejsce realizacji staży znajdować się będzie na 

terenie Rakszawy lub w odległości do 60 kilometrów od centrum Rakszawy, tj. 37-111 

Rakszawa 325 

-Uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1 000 złotych 

(słownie: jeden tysiąc) brutto, jeżeli jest obecny na 100% godzin w ramach stażu. Nieza-

leżnie od przyczyń np. z powodu choroby, stypendium zostanie proporcjonalnie po-

mniejszone. 

-Wypłata stypendium stażowego nastąpi po odbyciu stażu na podstawie zawartej umowy, 

określającej szczegółowe warunki rozliczenia. 

-Uczestnik stażu otrzyma ubranie robocze i zostanie ubezpieczony NNW 



  
 

-Udział w stażach jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszego regulaminu. 

-Nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników przez pracodawcę lub 

inne osoby zaangażowane w realizację staży. 

-Uczestnicy staży zobowiązani są dojechać na miejsce realizowania staży we własnym 

zakresie. 

-Uczestnicy, którzy dojeżdżają na staże z innej miejscowości niż ta, w której staże się 
odbywają, mogą uzyskać zwrot kosztów dojazdu wg warunków zawartych  

w umowie. 

-Uczestnicy staży zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, 

prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego w danym zakładzie 

pracy, bieżącego uzupełniania dzienniczka staży, który po zakończeniu stażu należy nie-

zwłocznie przekazać pracodawcy; 

-uczestnik/uczestniczka otrzymuje zaś. o ukończeniu stażu 

-Program stażu dla kierunku: technik budownictwa 

a) Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanych, przepisy BHP oraz ppoż. 

Organizacja stanowiska pracy - 6 g. 

b) Planowanie robót budowlanych- 24 g. 

c) Organizacja robót budowlanych z uwzględnieniem najnowszych trendów - 48 g. 

d) Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych. Zastosowanie najnowszych 

technologii w budownictwie - 48 g. 

e) Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów 

budowlanych - 24 g. 

-Program stażu dla kierunku gastronomicznego: 

a) Struktura organizacyjna zakładu, przepisy BHP oraz ppoż. Organizacja stanowiska 

pracy - 6g. 

b) Planowanie i rozlicznie produkcji oraz jej magazynowanie Magazyn - system POS 

do obsługi gastronomi - 24 g. 

c) Obsługa nowoczesnych urządzeń gastronom. - 24 g. 

d) Najnowsze trendy w produkcji i ekspedycji potraw gorących - 24 g. 

e) Najnowsze trendy w produkcji garmażerki oraz ciast i deserów - 24 g. 

f) Obsługa konsumenta. Systemu POS do obsługi gastronomi - 24 g. 

g) Obieg dokumentów, zawieranie umów z kontrahentami, tworzenie oferty handlowej, 

imprezy okolicznościowe, usługi cateringowe - 24 g. 

-szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji staży będą unormowane w umowie zawartej 

pomiędzy stażystą a zespołem  szkół. 

6. Beneficjent zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany: 

a) ilości osób objętych wsparciem 

b) ustalonego harmonogramu 

c) terminów realizacji form wsparcia 

d) liczby godzin poszczególnych form wsparcia 

7. Formy wsparcia będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu, który zo-

stanie umieszczony na tablicy ogłoszeń zespołu szkół co najmniej 7 dni przed planowanym 

rozpoczęciem danej formy wsparcia. 

§3 

Uczestniczki / uczestnicy projektu 

1. W projekcie uczestniczyć mogą: 



  
 

a) uczennice/uczniowie zespołu szkół, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz 

z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez 

Komisję Rekrutacyjną, 

b) nauczyciele kształcenia zawodowego zatrudnieni w zespole szkół,   

którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną 

zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.  

2. Beneficjent zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany liczebności 

grup. 

3. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie 

się następującymi preferencjami dla poszczególnych działań, o których mowa w ust. 4 dla 

nauczycieli/ nauczycielek, zaś w ust.5-7 dla uczniów/uczennic. 

4. Kursy/szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w zespole szkół 

objętych wnioskiem w tym: 

-Szkolenie Carving– Grupa docelowa nauczyciele kształcenia zawodowego (2N) na 

kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,  

-Szkolenie Doradca żywieniowy - Grupa docelowa: nauczyciele kształcenia zawodowego 

(2N) na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,  

-kurs Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO: Grupa docelowa 

nauczyciele kształcenia zawodowego (1N) na kierunku Technik Budownictwa. 

-kurs Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCad- Grupa docelowa nauczyciele 

kształcenia zawodowego (1N) na kierunku Technik Budownictwa 

a) Kryterium przeciwdziałające stereotypom postrzegania zawodów: mężczyzna zgłaszający 

do kursów usługowych (gastronomiczne) -1 punkt, kobieta zgłaszająca udział w kursach 

"technicznych" (budowlanych) – 1punkt. 

b) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolej-

ności  na liście rankingowej rozstrzyga kolejny numer złożenia formularza zgłoszeniowego 

(numery nadawane są w biurze projektu chronologicznie w kolejności wpływania formula-

rzy) 

5. Kursy specjalistyczne dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawo-

dowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego i staże zawodowe; 

1) Uczniowie i uczennice zamieszkujący na terenach wiejskich - oświadczenie poświadcza-

jące zamieszkanie ucznia/uczennicy, wg punktów: 

a) spełnienie kryterium 1 punkt, 

b) nie spełnienie kryterium 0 punktów 

2)  Uczniowie korzystający ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomo-

cy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.2016.930 j.t.) wg punktów: 

a) spełnienie kryterium 1 punkt, 

b) nie spełnienie kryterium 0 punktów.  

3) Rekomendacja psychologiczna dla uczniów/uczennic posiadających orzeczenie do kształ-

cenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności (kryterium weryfikowane za pomo-

cą: kopii orzeczenia ) wg punktów:  

a) spełnienie kryterium 1 punkt, 

b) nie spełnienie kryterium 0 punktów.  

4) Kryterium przeciwdziałające stereotypom postrzegania zawodów: mężczyzna zgłaszający 

do kursów usługowych (gastronomicznych) -1 punkt, kobieta zgłaszająca udział w 

kursach "technicznych" (budowlanych) – 1punkt. 

5) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o ko-

lejności  na liście rankingowej rozstrzyga kolejny numer złożenia formularza zgłoszenio-

wego (numery nadawane są w biurze projektu chronologicznie w kolejności wpływania 

formularzy) 



  
 

          6. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednej formie wsparcia   

z zastrzeżeniem: 

1) braku możliwości udziału jednocześnie w kursie barista i kursie kelner-barman  

w jednym roku szkolnym; 

2) uczestnik /uczestniczka  projektu może odbyć staż tylko raz i kurs tylko raz w czasie 

trwania projektu;  

7. Kursy: kelner-barman, baristy, manager usług gastronomicznych, kurs teoretyczny na 

obsługę wózka widłowego, będą odbywać się w siedzibie zespołu szkół. 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji i dwóch członków ko-

misji.  

2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 

3. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w terminie: 

1) na rok szkolny 2016/2017: 

a) od 4 listopada 2016r. do 14 listopada 2016 r. dot. szkoleń/ kursów dla nauczycieli, 

b) od 4 listopada 2016r. do 30 listopada 2016 r. dot. kursów i staży zawodowych dla 

uczniów/uczennic, 

2) na rok szkolny 2017/2018: 

a) od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r. dot. kursów i staży zawodowych dla 

uczniów/uczennic. 

4. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego 2016/2017 oraz 

2017/2018, o ile nie uniemożliwia tego charakter realizacji form wsparcia. 

5. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w zespole szkół 

 i stronie internetowej zespołu szkół.  

6. Uczestnicy/uczestniczki ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają poprawnie 

wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub za-

łącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie, o 

którym mowa w ust. 3, do biura projektu tj. do sekretariatu szkoły. 

7. W przypadku uchybień formalnych (brak załącznika, brak wypełnienia pola w formula-

rzu)  uczestnik/uczestniczka może zostać poproszony/a bezpośrednio lub drogą mailową, 

telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech pięciu 

dni roboczych od wezwania do uzupełnienia. 

8. Uczestnik/uczestniczka ubiegający/a się o uczestnictwo w projekcie po złożeniu formula-

rza zgłoszeniowego i jego zarejestrowaniu może wycofać swoje zgłoszenie w trakcie 

trwania rekrutacji bez podania przyczyny po uprzednim złożeniu wniosku o wycofanie 

(załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) 
9. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały 

uzupełnione w ciągu 5 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia, nie będą rozpatrzone 

10. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym Komisja Rekrutacyjna. 

11. O zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do danej formy wsparcia decyduje Komi-

sja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.  

12. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników/ uczestniczek na konkret-

ne formy wsparcia, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu. 

13. Komisja Rekrutacyjna w terminie:  

1) do 12 grudnia 2016r. w ramach naboru na rok szkolny 2016/2017 dla 

uczniów/uczennic 

2)  do 15 listopada 2016r. w ramach naboru na rok szkolny 2016/2017 dla nauczycie-

li/nauczycielek  



  
 

3) do 15 października 2017r. w ramach naboru na rok szkolny 2017/2018 dla 

uczniów/uczennic  

podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczestników / uczestniczek na 

konkretne formy wsparcia. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz 

listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, wywiesza na tablicy ogłoszeń w zespole 

szkół listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Od decyzji 

Komisji w sprawie zakwalifikowania uczestników do udziału w projekcie nie przysługuje 

odwołanie. W uzasadnionych przypadkach uczeń/uczennica może złożyć wniosek  

o ponowne rozpatrzenie kandydatury, w terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia 

wyników na tablicy ogłoszeń w zespole szkół. (załącznik nr 4 i 5 do niniejszego 

regulaminu) 

14. Uczeń/ uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony  

z listy uczestników:  

1) w przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 14 i15. 

2) na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia/pracodawcy lub wniosek ko-

ordynatora lub kierownika projektu uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnic-

twa w formach wsparcia; 

3) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20% zajęć przewidzianych da-

ną formą wsparcia (dot. jednej formy wsparcia); 

4) w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, po przedłożeniu pisem-

nego wniosku, którego wzór stanowi (załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu); 

15. Udział danego uczestnika/uczestniczki w Projekcie może ustać również w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczniów zespołu szkół, 

2) przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 

16. Skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy uczestników projektu dokonuje koordynator pro-

jektu wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione 

merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji danej formy wsparcia) osobę z listy 

rezerwowej (po spełnieniu warunków, o których mowa w ust.14,15) zakwalifikowaną do 

zastąpienia osoby skreślonej z listy. Jednocześnie w ww. przypadkach beneficjent  zastrze-

ga sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnic-

twa w Projekcie; 

17. W dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczestników:  

1) wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie, którego wzór stanowi (załącznik nr 6 do 

niniejszego regulaminu); 

2) składa oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, którego wzór stanowi (załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu);podając 

dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorą-

cych udział w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 którego wzór stanowi (załącz-

nik nr 9 do niniejszego regulaminu); 

18. Regulamin rekrutacji, a także wzory: Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa 

oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są u koordynatora w biurze 

projektu/ na stronie internetowej zespołu szkół. 

19. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania za-

świadczenia w tym zakresie świadczy: 

1) uczestnictwo w co najmniej 80% zajęciach danej formy wsparcia, każdej  

z osobna, tj. kursu/szkolenia 

2) uczestnictwo w co najmniej 80% godzin stażu (dot. stażu zawodowego)  

w tym w skali wszystkich godzin – maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedli-

wionych) 



  
 

3) pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji wie-

dzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia. 

4) w przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami in-

stytucji certyfikujących. 

20. Uczestnik w trakcie uczestniczenia w formach wsparcia: zostanie objęty ubezpieczeniem 

od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczy stażu. 

21. Uczennice/uczniowie zobowiązani są dojechać na kursy/szkolenia we własnym zakresie,  

a zwrot kosztów dojazdu nie będzie refundowany za wyjątkiem staży w zakresie opisanym 

w § 2 ust. 4. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Obowiązkiem uczestnika/uczestniczki projektu jest: 

1) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego zapisów, 

2) systematyczne uczęszczanie na formy wsparcia w wyznaczonych terminach, 

3) potwierdzanie swojej obecności – w formie złożenia podpisu na liście obecności, 

4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz testów sprawdzających wiedzę lub innej 

formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora 

danej formy wsparcia; 

5) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad obowiązujących na zajęciach, 

6) informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora 

projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-

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

wspólnotowego i krajowego. 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego dla nauczyciela/nauczycielki; 

2. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nr 1, nr 2 dla ucznia/uczennicy; 

3. Wzór wniosku o wycofanie formularza zgłoszeniowego; 

4. Wzór Protokołu Komisji Rekrutacyjnej dla form wsparcia dla nauczyciela/nauczycielki; 

5. Wzór Protokołu Komisji Rekrutacyjnej dla form wsparcia dla ucznia/uczennicy; 

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

7. Wzór wniosku dotyczący rezygnacji z udziału w projekcie; 

8. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

9. Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu możliwych do przetwarzania; 

 

 

Opracował: Koordynator Projektu: Beata Boho                Podpis: 

                                                                         

Zatwierdził: Dyrektor Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych: Iwona Barnat 
 

                                                                                            Podpis: 

 

Rakszawa, dnia 10 października 2016 roku 
 
 



  
 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą 
na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  

w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun 

duszu Społecznego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU ZAWÓD SZANSĄ NA ROZWÓJ - PROJEKT 

WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GMINIE RAKSZAWA” 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

dla nauczyciela/nauczycielki 

rok szkolny 2016/2017 
 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w 

projekcie, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie formach wsparcia 
 

 

I. Dane uczestnika/uczestniczki: Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 

Imię i Nazwisko  

nauczany przedmiot/kierunek  

data urodzenia, wiek   

adres zameldowania, miejscowość i  kod pocztowy  

telefon   

adres poczty elektronicznej (e-mail)  

II. Wybór formy wsparcia: 

NAZWA FORMY WSPARCIA 

Wstaw znak „x” przy 

wybranych formach 

wsparcia 
na nauczanym kierunku: technik budownictwa 

kurs Kosztorysowanie robót budowlanych w programie Norma PRO  

kurs Projektowanie wspomagane komputerowo AutoCAD  

na nauczanym kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych 

Szkolenie Carving  

Szkolenie Doradca żywieniowy  

 

 

 

 

Wypełnia biuro projektu 
Data wpływu wniosku  

Nr formularza  



  
 

 
 

 

III. OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód 

szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  w Gminie Rakszawa” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” i akceptuję 

przedstawione w nim warunki  

 

 

 

 …………............………………… ……………………………………………… 
 Miejscowość i data  Czytelny podpis 

 

 
  

 

 

 

 

 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt 

wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t.)  

 

 

 

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

Miejscowość i data
  

Podpis uczestnika / uczestniczki
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą 

na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  

w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego” 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU ZAWÓD SZANSĄ NA ROZWÓJ - PROJEKT 

WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GMINIE RAKSZAWA” 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

dla uczennicy/ucznia 

w roku szkolnym ………………………….. 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w 

projekcie, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie formach wsparcia 
 

 

I. Dane uczestnika/uczestniczki:    Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 

Imię i Nazwisko  

Kierunek kształcenia  

data urodzenia, wiek   

adres zameldowania, miejscowość i  kod pocztowy  

telefon   

adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Moje miejsce zamieszkania znajduje się na 

obszarze wiejskim* 
Tak                                                  Nie   

*właściwe zaznaczyć (Obszar wiejski- należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny 

położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy 

miejsko – wiejskiej.) 

II. Wybór formy wsparcia: 

NAZWA FORMY WSPARCIA 

Wstaw znak „x” przy 

wybranych formach 

wsparcia 
dla kierunku: technik budownictwa 

Kurs Obsługa wózka widłowego  (dla pełnoletnich)  

dla kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych 

kurs kelner – barman (dla pełnoletnich)   

kurs baristy    

Kurs Manager usług gastronomicznych  

dla kierunku: technik budownictwa/technik żywienia i usług gastronomicznych 

staż zawodowy 

(należy zaznaczyć miesiąc, w którym uczestnik chciałby odbywać staż) 
lipiec            sierpień 

Wypełnia biuro projektu 
Data wpływu wniosku  

Nr formularza  



  
 

 

 

III. Do formularza zgłoszeniowego załączam następujące załączniki: 
 

Nr załącznika Treść załącznika Wpisać „tak” lub 

„nie” 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z opieki społecznej  

Załącznik nr 2 Rekomendacja psychologiczna  

 

 

IV. OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 

rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego” i akceptuję przedstawione w nim warunki  

 

 

 

 …………............………………… ……………………………………………… 
 Miejscowość i data  Czytelny podpis ucznia / uczennicy 

 

 

 ……………………………………………… 
  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  

(W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno  

zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna) 

 
 

 

 

 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych 

wrażliwych w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt 

wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t.)  

 

 
 

 

 

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

Miejscowość i data
  

Podpis uczestnika / uczestniczki
 

 

 

                 ……………………………………………… 
                           Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  

(W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby  małoletniej oświadczenie powinno  
zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna) 

 

 

 



  
 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego  

do projektu dla ucznia/uczennicy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI SPOŁECZNEJ 

 

 

 

Ja ……………………………..    (imię i nazwisko) oświadczam, zamieszkuję z rodziną, która 

korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004 roku (Dz.U.2016.930 j.t.) 

 

 

 
 

………………….........................                                                    ………………………………..  
Miejscowość i data                                                                                  Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki 

 

 

 

 

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

(w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby  

małoletniej oświadczenie powinno  

zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego  

do projektu dla ucznia/uczennicy 

 
 

Rekomendacja psychologiczna 
(dotyczy opinii/orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej) 

 

 

 

 

Ja (uczestnik / uczestniczka )…................................................ (imię i nazwisko) 

 

kształcąca/y się w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie  w roku szkolnym  

 

…………………………….. w klasie...................... na kierunku  

 

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

 

 Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* orzeczenie/opinię z poradni psychologiczno-

pedagogicznej i w załączeniu przekazuję/nie przekazuję kserokopię opinii lub orzeczenia wystawio-

nej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

 

*skreśl niewłaściwe 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                               Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki 

 

 

 

 

……………………………………………… 
                                           Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
(W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby  

małoletniej oświadczenie powinno  

zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna) 

 
 

 

Opinia psychologa/pedagoga szkolnego 
 

 

 
 

 

 
 



  
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą 
na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  

w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-

duszu Społecznego” 
 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o wycofanie  
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU  

„ZAWÓD SZANSĄ NA ROZWÓJ - PROJEKT WSPARCIA KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W GMINIE RAKSZAWA” 

rok szkolny ………………….. 

 

 

 

Proszę o wycofanie formularza zgłoszeniowego do projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt 

wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny ……………….  złożonego w dniu 

……………………….. do Biura Projektu przez 

 

……………………………………………………………………..……… 

imię i nazwisko uczestnika 

 

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

adres zameldowania uczestnika 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość data                                            czytelny podpis uczestnika 

 

 

………….…………………………………………………………………………  

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika składającego wniosek  

w przypadku osoby niepełnoletniej 
 

 

Decyzja  Komisji rekrutacyjnej 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Data i godzina wpływu  



  
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 
rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

PROJEKTU „ZAWÓD SZANSĄ NA ROZWÓJ - PROJEKT WSPARCIA KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W GMINIE RAKSZAWA” 

dotyczy form wsparcia dla nauczyciela/nauczycielki 

rok szkolny …………………… 

 
(należy wypełnić komputerowo) 

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno- Gospodarczych Za-

rządzeniem nr…………… z dnia w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji w roku szkolnym 

……………….. w  ramach projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w składzie:  

 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  

 

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

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej  

 

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

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej  

 

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

zgodnie z Regulaminem rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia 

kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego utworzyła: 

- Listę zakwalifikowanych uczestników do projektu w roku szkolnym  ……………….. stanowiącą 

załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.  

-Listę rezerwową zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym  

……………………….  stanowiąca załącznik nr 2 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.  

 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:  

 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ………………………………………………….. 

 

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………………………………  

 

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………………………………  

 

 

Data zatwierdzenia: 
 

 

 
 



  
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 
rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

PROJEKTU „ZAWÓD SZANSĄ NA ROZWÓJ - PROJEKT WSPARCIA KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO W GMINIE RAKSZAWA” 

dotyczy form wsparcia dla ucznia/uczennicy 

rok szkolny ……………………… 

 
(należy wypełnić komputerowo) 

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno- Gospodarczych Za-

rządzeniem nr…………… z dnia w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji w roku szkolnym 

……………………. w  ramach projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w składzie:  

 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  

 

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

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej  

 

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

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej  

 

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

zgodnie z Regulaminem rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia 

kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego utworzyła: 

- Listę zakwalifikowanych uczestników do projektu w roku szkolnym  ……………….. stanowiącą 

załącznik nr 1 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.  

-Listę rezerwową zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym  

……………………….  stanowiąca załącznik nr 2 do Protokołu Komisji Rekrutacyjnej.  

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:  

 

1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ………………………………………………….. 

 

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………………………………  

 

3. Członek Komisji Rekrutacyjnej ……………………………………………………………  

 

 

Data zatwierdzenia: 
 

 
 

 
 

 

 



  
 

 
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 

rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ZAWÓD SZANSĄ NA ROZWÓJ - PROJEKT WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWO-

DOWEGO W GMINIE RAKSZAWA” 

rok szkolny ……………………….. 

 

I. Dane uczestniczki / uczestnika: (Proszę wypełnić czytelnie) 
Imię / Imiona  

Nazwisko  

Płeć  

PESEL  

data urodzenia 

 

 

wiek  

Ulica
1
  

Nr domu              Nr lokalu  

Miejscowość i kod pocztowy  

Obszar  

miejski                      wiejski                     zaznacz znak ”X”  we właściwym  polu 

Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. Obszar wiejski powinien być 

rozumiany zgodnie z definicją Głównego Urzędu statystycznego, która opiera się na podziale jednostek 

administracyjnych zastosowanych w rejestrze Terytorialnym. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny 

położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca 

poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskich w ramach gminy miejsko – 

wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 

Województwo i Powiat  

Telefon stacjonarny i telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka 

nad osobą zależną
2
 

tak                     nie                    zaznacz znak ”X”  we właściwym  polu 

Przynależność do mniejszości narodowej 

lub etnicznej 

tak                     nie                    zaznacz znak ”X”  we właściwym  polu 

Fakt bycia migrantem tak                     nie                    zaznacz znak ”X”  we właściwym  polu 

 

Fakt bycia osobą niepełnosprawną tak                     nie                    zaznacz znak ”X”  we właściwym  polu 

Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do projektu (bezrobotny, 

zatrudniony, uczący się) 

 

Wykonywany zawód  

Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)  

Osoba bezdomna lub dotknięta wyklu-

czeniem z dostępu do mieszkań 

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składają-

cym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

 

 

                                                           
1 Należy podać adres zamieszkania, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w 

badaniu  ewaluacyjnym. 
2
Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej zgodnie z definicją 

zawartą w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004). 



  
 

II. Deklaruję udział w projekcie „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  

w Gminie Rakszawa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie; Działanie 

9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji. 
 

 

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

     Miejscowość i data                                                                                           Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 

   

 

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

                                          Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika 

  

III. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

…………………...                                            ……………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                       Czytelny podpis uczestnika / uczestn iczki projektu 

                        

                                                     ……………………………………………………… 
                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika 

 

 

IV. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może 

przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu. 
 

…………………...                                                                           ……………………………………….. 
        Miejscowość i data                                                                       Czytelny podpis uczestnika / uczestn iczki projektu 

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

                                            Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika 

 

 

V. PISEMNA ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (wypełnić w przypadku uczestników 

niepełnoletnich) 

 

Ja, niżej podpisany(a), rodzic/opiekun prawny..........................................................................................  

zamieszkały/a         

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

                       (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

telefon kontaktowy: ………………………………………………………..  wyrażam zgodę na uczestnic-

two mojego syna/córki ………………………………………………………Imię i nazwisko dziecka) 

przez Gminę Rakszawa/Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych  pn. „Zawód szansą na rozwój - projekt 

wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie; Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego;  Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki na lata 2014-2020. Jednocześnie oświadczam, że: zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji w ra-

mach projektu pn. „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego  w Gminie Rak-

szawa” i akceptuję jego postanowienia. 

 

…………………………………..  …………………………………………………. 
         ( Miejscowość, data)                (czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego)  

 



  
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 
rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 

 

Proszę o wykreślenie ……………………………………………………………………..……… 

imię i nazwisko uczestnika 

 

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

adres zameldowania uczestnika 

 

uczący/ kształcąca/y* się w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie  w roku szkol-

nym  

 

……………………… 

 

z dniem _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

(dzień – miesiąc – rok) 

 

z udziału w …………………………………. ………………………………..(wpisać formę wsparcia) 

realizowanego w ramach projektu pn. „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa” Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie; Dzia-

łanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego;  Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020  

 

z powodu 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………….…… 

 

Do wniosku załączam……………………………………………………… 

 

 

…………………………….                                                      ………………………………… 
   Miejscowość data                                                  czytelny podpis uczestnika  
 

 

 

………….…………………………………………………………………………  
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika składającego oświadczenie  

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika) 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 



  
 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 

rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU  

 

Ja………………………………………………. imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki 

w związku z przystąpieniem do Projektu „Zawód szansą na rozwój - projekt wsparcia kształcenia 

zawodowego w Gminie Rakszawa”  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funk-

cję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Podkarpackiego; 

2. administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą 

w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4; 

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182, z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są niezbędne dla 

realizacji RPO WP 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3,  

art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego 

rozporządzenia, 

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

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 Rybackie-

go 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia  

22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 

Komisji określonych informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji 

między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi 

i pośredniczącymi, 



  
 
c) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego Rozporządzenia, 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finan-

sowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Zawód szansą na 

rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa”, w szczególności, w 

odniesieniu do zbioru: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie: 

a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach RPO WP 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  

z RPO WP 2014-2020; 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie: 

a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 

2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wia-

domości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach 

RPO WP 2014-2020; 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódz-

kiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt: Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych, 37-111 Rakszawa  

325 (nazwa i adres Beneficjenta), podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta w ramach 

RPO WP 2014-2020.  

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zle-

cenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Be-

neficjentom.  

Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub Beneficjentom kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na ryn-

ku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 

nabycia kompetencji; 

8. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy; 

9. zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, 

której dane dotyczą,  w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych i ich poprawiania. 

 

 

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

       Miejscowość i data                czytelny podpis uczestnika Projektu 

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

                        Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika 



  
 

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu „Zawód szansą na 
rozwój - projekt wsparcia kształcenia zawodowego w Gminie Rakszawa” współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU  

MOŻLIWYCH DO PRZETWARZANIA 

Lp. Nazwa 

1.  Kraj 

2.  Rodzaj uczestnika 

3.  Nazwa instytucji 

4.  Imię 

5.  Nazwisko 

6.  PESEL 

7.  Płeć  

8.  Wiek w chwili przystępowania do projektu 

9.  Wykształcenie 

10.  Województwo  

11.  Powiat 

12.  Gmina 

13.  Miejscowość 

14.  Ulica 

15.  Nr budynku 

16.  Nr lokalu 

17.  Kod pocztowy 

18.  Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19.  Telefon kontaktowy 

20.  Adres e-mail 

21.  Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

22.  Data zakończenia udziału w projekcie 

23.  Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

24.  Wykonywany zawód 

25.  Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

26.  Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

27.  Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

28.  Rodzaj przyznanego wsparcia 

29.  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

30.  Data zakończenia udziału we wsparciu 

31.  Data założenia działalności gospodarczej 

32.  Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej 

33.  PKD założonej działalności gospodarczej  

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

35.  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

36.  Osoba z niepełnosprawnościami* 

37.  Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

38.  W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

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

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

41.  Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym 

Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu  

 


