Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
„Poziomkowe Przedszkolaki” z dnia 22.06.2018 r.
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§1
Informacje o projekcie
Projekt „Poziomkowe Przedszkolaki” jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje
i kwalifikacje, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt jest realizowany przez Planetę Inspiracji Tomasz Misiuk z siedzibą w
Białymstoku ul. Białostoczek 263, 15-869 Białystok w partnerstwie z Parafią
Prawosławną pw. Św. Ap. Jana Teologa w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 61, 15-779 Białystok.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r.,
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu o nr WND-RPPD.03.01.01-200265/17. Biuro projektu mieści się w Przedszkolu Niepublicznym Poziomka ul.
42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-7181 Białystok, tel. 786 898 777, e-mail:
biuro@poziomkabialystok.pl.
Udział dziecka w projekcie jest odpłatny.
§2
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie:
„Poziomkowe Przedszkolaki”.
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 40 dzieci (18M i 22K) w
wieku przedszkolnym w tym 3-4 letnie, ich 40 rodziców (35K i 5M), którzy uczą
się/pracują i zamieszkują na terenie powiatu białostockiego/m. Białystok.
Do Przedszkola w szczególnie uzasadnionych wypadkach mogą zostać
zakwalifikowane dzieci, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie
ukończyły 2,5 roku w świetle art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r.
poz. 60, 949 i 1292 z póź.zm. ).
W ramach projektu:
- utworzymy 40 nowych miejsc w przedszkolu dla dzieci w wieku przedszkolnym
w tym 3-4 letnich,
-przeprowadzimy zajęcia wyrównawcze,
-zorganizujemy zajęcia z psychologiem i zajęcia integracyjne dla 40 rodziców,
-dostosujemy pomieszczenia do pobytu dzieci, w tym niepełnosprawnych, jak też
pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania (m.in. sal, szatni, aneksu
kuchennego, łazienek),
-wyposażymy sale i plac zabaw w sprzęt, meble i pomoce do prowadzenia zajęć
opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych oraz rekreacyjnych,
-zapewnimy bieżące funkcjonowanie przedszkola dla dzieci w wieku
przedszkolnym w tym 3-4 letnich przez 12 miesięcy.
Bieżące funkcjonowanie przedszkola w ramach projektu będzie realizowane:
- dla dzieci przyjętych od 01 grudnia 2018 r. w roku szkolnym 2018/2019,
- dla dzieci przyjętych po 01 grudnia 2018 r. będzie realizowane w okresie 12
kolejnych miesięcy od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

6. Wychowanie przedszkolne, zajęcia wyrównawcze dla dzieci, warsztaty Szkoły
Rodziców w ramach projektu odbywać się będą w siedzibie Przedszkola
Niepublicznego Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 72G, 15-181 Białystok.
7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu sprawuje Kierownik projektu.
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§3
Zasady rekrutacji
Informacja o rekrutacji i warunkach udziału w projekcie udzielana będzie
osobiście w Biurze projektu znajdującym się przy 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15181 Białystok oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 786 898 777
i e-mailowo: biuro@poziomkabialystok.pl.
Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 26 czerwca 2018 r. od godz. 8.00
do 12 października 2018 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń realizator projektu dopuszcza możliwość
zakończenia rekrutacji przed terminem.
Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie
wypełnionego i wysłanego online formularza rekrutacyjnego dostępnego na
stronie internetowej projektu: http://poziomkabialystok.pl/, który zostanie
udostępniony w dniu 26.06.2018 r. o godz. 8.00 lub osobiście w Biurze projektu
przy 42 Pułku Piechoty 133/U2, 15-181 Białystok.
W przypadku rodzica/opiekuna prawnego, który nie posiada dostępu do
Internetu, a chciałyby zgłosić swoje dziecko do udziału w projekcie formularz
rekrutacyjny dostępny będzie w Biurze projektu.
Po
wysłaniu
poprawnie
wypełnionego
formularza
rekrutacyjnego
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania kompletu dokumentów
rekrutacyjnych. Na komplet dokumentów składają się: formularz rekrutacyjny
(załącznik nr 1), oświadczenie o spełnianiu kryteriów (załącznik nr 2),
oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 3), oświadczenie
uczestnika projektu (załącznik nr 4), podpisany Regulamin rekrutacji i udziału w
projekcie, które dostępne są w Biurze projektu.
-z uwagi na wiek uczestników/uczestniczek wszystkie dokumenty niezbędne do
przystąpienia dziecka do udziału w projekcie podpisywane są przez rodziców/
prawnych opiekunów, którzy wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w
projekcie i biorą pełną odpowiedzialność za podjęcie tej decyzji.
-o zakwalifikowaniu się dziecka do projektu decydować będzie spełnienie
kryterium grupy docelowej: dziecko w wieku przedszkolnym, w tym 3-4 letnie,
zamieszkujące na terenie powiatu białostockiego/m. Białystok. Pierwszeństwo w
naborze będą miały dzieci: z rodzin gorzej sytuowanych finansowo i rodzin
wielodzietnych (pobierający zasiłek z MOPR)-3pkt, - kobiety powracające na
rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka -1pkt. Z uwagi na
zasadę równego traktowania uczestników do projektu będą przyjmowane dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności- 1 pkt. i orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego (opinia z PPP)-3pkt. W przypadku uzyskania takiej samej
liczby punktów pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
Informacja o wynikach rekrutacji dzieci do projektu: lista zakwalifikowanych i
lista rezerwowa zostanie zamieszczona w siedzibie Biura projektu.
Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie dzieci
znajdujących się na liście zakwalifikowanych do projektu zobowiązani są do
podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz podpisanie

z pierwszą formą wsparcia deklaracji uczestnictwa w projekcie dziecka(załącznik
nr 5).
8. W przypadku zakwalifikowania się dziecka do projektu rodzic/prawny opiekun
zobowiązuje się również do swojego udziału w projekcie. Rodzic zobowiązany
jest w tym wypadku do podpisania formularza rekrutacyjnego rodzica(załącznik
nr 6), oświadczenia o spełnianiu kryteriów przez rodzica (załącznik nr 7),
oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4), podpisany regulamin
rekrutacji i udziału w projekcie. Wraz z pierwszą formą wsparcia rodzic
zobowiązany jest do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie rodzica
(załącznik nr 8).
9. W przypadku nie dostarczenia przez rodziców/prawnych opiekunów w
wyznaczonym terminie kompletu dokumentów uczestnik/uczestniczka zostanie
skreślony z listy zakwalifikowanych, a na jego miejsce zostaną zakwalifikowani
uczestnicy/ uczestniczki z listy rezerwowej.
10. W projekcie obowiązuje zasada równych szans, w tym równości płci.
§4
Zasady udziału Dziecka w projekcie
1. Wsparcie udzielone w ramach projektu obejmuje udział dziecka w :
1.1 wychowaniu przedszkolnym w okresie 12 następujących po sobie miesięcy
od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie zgodnie z opracowanym programem
w zakresie realizacji podstawy programowej, który będzie zgodny
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej.
1.2 zajęciach wyrównawczych skierowanych do dzieci z deficytami/opinią z
PPP/opinią lekarska - 20 UP w łącznym wymiarze 120h tj.:
-dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka przedłożoną
najpóźniej z dniem rozpoczęcia udziału w projekcie,
-dla dzieci ze zdiagnozowaną wadą postawy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
-dla dzieci ze zdiagnozowaną wadą wymowy zajęcia logopedyczne.
Zajęcia będą odbywały się od grudnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem.
1.3 warsztatach plastycznych, kulinarnych tj. Dni Adaptacyjne, Dzień Babci i
Dziadka, dzień Mamy i Taty po 3h każde skierowane do 40 UP. Warsztaty
służą adaptacji dzieci w przedszkolu, integracji dzieci i rodziców, uczące
pozytywnych zachowań.
1.4 Wyjeździe integracyjno-edukacyjny z okazji Dnia Dziecka o tematyce
ekologicznej skierowanych do 40 UP. W ramach wyjazdów UP zapewniony
zostanie: transport, NNW, program, ognisko.
2. Podstawa programowa będzie realizowana w godz. 7.30-12.30. Zajęcia
rozwijające kompetencje odbywać się będą w godzinach pracy przedszkola tj. od
6:30-17:00. Zajęcia specjalistyczne będą realizowane w godzinach pracy
przedszkola tj. od 6:30-17:00 poza godzinami realizacji podstawy programowej.
3. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do: uczestnictwa
w zajęciach oraz udziału w badaniach ewaluacyjnych.

4. Wnioskodawca dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane
chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane
na podstawie przedstawionego, stosownego dokumentu potwierdzającego
wystąpienie określonych okoliczności w terminie kolejnych zajęć.
5. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności nie może przekroczyć 20% zajęć.
W przypadku przekroczenia powyżej określonej liczby godzin, uczestnik/
uczestniczka zostaje skreślony z listy, a na jego miejsce zostaje zakwalifikowany
uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej.
6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do monitorowania uczestnictwa
swoich dzieci w zajęciach i informowania Projektodawcy o istniejącym
zagrożeniu rezygnacji z projektu minimum 2 tygodnie przed złożeniem
stosownego oświadczenia.
7. Opłata za Przedszkole z tytułu udziału dziecka w projekcie wynosi:
-75,00 zł wyprawka– płatna jednorazowo w momencie zakwalifikowania dziecka
do udziału w projekcie
oraz opłata ryczałtowa:
- 250,00 zł miesięcznie- w przypadku rodziców/opiekunów prawnych o wyższym
statusie społecznym (38 UP),
-100,00 zł miesięcznie- w przypadku rodziców/opiekunów prawnych o niższym
statusie społecznym (2 UP)
i jest stała w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r.
8. Niższy status materialny dotyczy Rodziców/opiekunów prawnych w przypadku
gdy dochód na 1 członka rodziny wynosi 504,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018
r. poz. 107, 138, 650, 730, 912, 1000.z póź. zm.)co poświadcza zaświadczenie z
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
9. Wyższy status materialny dotyczy Rodziców/opiekunów prawnych w przypadku
gdy dochód na 1 członka rodziny wynosi powyżej 504,00 zł.
§5
Zasady udziału Rodzica w projekcie
1. Wsparcie udzielone w ramach projektu obejmuje udział Rodzica w :
1.1. Szkole Rodziców tj. cyklu 12 spotkań po 1h na grupę (2grupy) o tematyce:
bariery rodzicielskie, świadomość celów wychowania, poznanie i zrozumienie
uczuć własnych i dziecka, stawianie jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci
do współpracy i samodzielności, udzielanie pochwał, równości płci,
niedyskryminacji prowadzonych przez psychologa skierowane do 40 UP.
1.2. warsztatach plastycznych, kulinarnych tj. Dni Adaptacyjne, Dzień Babci i
Dziadka, dzień Mamy i Taty po 3h każde skierowane do 40 UP. Warsztaty służą
adaptacji dzieci w przedszkolu, integracji dzieci i rodziców, uczące pozytywnych
zachowań.
1.3. Wyjeździe integracyjno-edukacyjny z okazji Dnia Dziecka o tematyce
ekologicznej skierowanych do 40 UP. W ramach wyjazdów UP zapewniony
zostanie: transport, NNW, program, ognisko.
2. Zajęcia Szkoły Rodziców i warsztaty będą realizowane w Przedszkolu
Niepublicznym Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku zgodnie z
ustalonym harmonogramem, o których UP zostaną odpowiednio wcześniej
poinformowani.

3. Szkoła Rodziców/warsztaty prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans, w
tym równości płci kobiet i mężczyzn. Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili
żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali żadnych stereotypów
związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym i
ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i
kulturową oraz wyznaniem.
4. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej
dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania
list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz
innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z realizacją
Projektu.
5. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do: punktualnego
i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz udziału w badaniach ewaluacyjnych.
§6
Przedszkole Niepubliczne Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi
1. W ramach projektu zostaną zaadoptowane i wyposażone pomieszczenia
przedszkola, przygotowane zaplecze do pracy dydaktyczno-opiekuńczowychowawczej oraz sfinansowane bieżące funkcjonowanie przedszkola oraz
zrealizowane zajęcia wyrównawcze dla dzieci i zajęcia dla rodziców.
2. Wychowanie przedszkolne w ramach projektu będzie realizowana w Przedszkolu
Niepubliczneym Poziomka z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. 42 Pułku Piechoty
72G, 15-181 Białystok.
3. W Przedszkolu w roku szkolny 2018/2019 będzie realizowany program
wychowania przedszkolnego zgodny Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
4. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:00
przez 12 miesięcy.
5. Utworzone zostaną 2 oddziały przedszkolne, średnio po 20 osób w grupie.
6. W ramach projektu dla każdego UP/przedszkolaka zostanie zakupiona wyprawka.
7. Dla każdego UP/przedszkolaka w ramach projektu zapewnione będzie całodzienne
wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
§7
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczestnik/uczestniczka projektu tj. Rodzic po zakończeniu wsparcia w ramach
Projektu uzyska zaświadczenia o jego ukończeniu. W celu otrzymania ww.
zaświadczeń Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do obecności w co
najmniej 80% przewidzianych programem zajęć.
2. Wszelkie nieobecności przekraczające dopuszczalny limit wymagają uzasadnienia.
W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi
lub innymi ważnymi okolicznościami UP zobowiązany jest do dostarczenia do Biura
Projektu stosownego oświadczenia lub złożenia oświadczenia w przeciągu 5 dni
roboczych.

3. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w
określonych dla niego formach wsparcia bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez przekazanie
Organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie.
4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w §7 ust. 3 mogą wynikać z przyczyn
zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane UP w
momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
5. W przypadku, gdy Uczestnik/uczestniczka projektu zrezygnuje z udziału w
projekcie, utraci prawo uczestnictwa w projekcie lub zostanie skreślony z listy
uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat z
listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie.
6. Jeżeli UP z własnej winy nie ukończy formy wsparcia w ramach projektu,
Organizator może zobowiązać go do zwrotu kosztów odbytego wsparcia.
7. Organizator może odstąpić od obciążenia UP kosztami wyłącznie na podstawie
pisemnego wniosku UP wraz z odpowiednim umotywowaniem, np. zmiana
miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, zmiana miejsca pracy, zmiana
miejsca placówki w przypadku dziecka, itp.
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika/uczestniczki z udziału w Projekcie w trakcie
jego trwania, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych
materiałów.
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§9
Zasady monitoringu uczestników
Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do dopełniania niezbędnych
formalności wynikających w trakcie realizacji projektu oraz wypełniania ankiet
oceniających prowadzonych zajęcia w ramach projektu.
Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest podać dane niezbędne
do przekazania Instytucji Pośredniczącej.
§ 10
Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kierownik projektu.
Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy
strukturalnych oraz Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do niniejszego
regulaminu.
Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

Oświadczam iż zapoznałem się z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
„Rozwijaj się w przedszkolu” i w pełni go akceptuję.
Białystok, dnia …………………………………….

………..……………………………………………………

(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

…………………………………………………………..…

(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny

FORMULARZ REKRUTACYJNY
DO PROJEKTU „POZIOMKOWE PRZEDSZKOLAKI”
(WYPEŁNIAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE)
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka
PESEL dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
Płeć dziecka

Kobieta

Mężczyzna

Wiek dziecka w chwili przystąpienia do projektu

Wykształcenie dziecka

Brak
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

Ulica, nr budynku, nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo
Obszar zamieszkania



Wiejski



Miejski

DANE RODZICÓW
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Matka:

Ojciec:

Telefony kontaktowe komórkowe rodziców

Matka:

Ojciec:

Adres e-mailowy rodziców

Matka:

Ojciec:

STATUS UCZESTNIKA - DZIECKA
(należy uzupełnić status uczestnika projektu w odniesieniu do dziecka zgłaszanego do projektu)
Tak
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
Nie
pochodzenia
Odmowa podania informacji
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań

Tak
Nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Tak
Nie
Odmowa podania informacji

INFORMACJE DODATKOWE (należy zaznaczyć w celu uzyskania dodatkowych punktów)
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności- 1 pkt
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego – 3pkt
Dziecko z rodziny gorzej sytuowanej finansowo i
wielodzietnej(rodziny wielodzietne, czyli posiadające co
najmniej 3 dzieci )– 3pkt
Oświadczam, że jestem kobietą powracającą na rynek
pracy po przerwie związanej z wychowywaniem
dziecka- – 3pkt

Tak
Nie
Odmowa podania informacji
Tak
Nie
Dziecko wychowuje się w rodzinie składającej się z ………….. osób.
Miesięcznego dochód na osobę w rodzinie wynosi ……………. zł.
Tak
Nie

Oświadczam, iż:
•
zostałem(am) poinformowany(a), że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
•
dane przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych danych.
•
zapoznałam się/zapoznałem się i akceptuję warunki określone w: „Regulaminie rekrutacji i udziału
w projekcie: „Poziomkowe Przedszkolaki”
•
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz danych osobowych mojego/naszego dziecka
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy
wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020;
•
zapoznałam się/zapoznałem się z Obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

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

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

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dziecka

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
DZIECKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POZIOMKOWE PRZEDSZKOLAKI”
My, niżej podpisani ………………………………………… i …………………………………………………
imię i nazwisko matki

wyrażamy zgodę na uczestnictwo syna/córki

imię i nazwisko ojca

…...................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
…...................................................................................................................................................
numer PESEL dziecka
…...................................................................................................................................................
adres zamieszkania dziecka (ul./wieś, nr domu, nr mieszkania; kod pocztowy, miejscowość)

w projekcie „Poziomkowe Przedszkolaki” realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej o numerze
WND-RPPD.03.01.01-20-0265/17.
Jednocześnie oświadczam/y, iż:
1. Nasze/moje dziecko spełnia kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału
w Projekcie, tzn.:
➢
jest w wieku przedszkolnym w tym 3-4 letnie,
➢
zamieszkuje na terenie powiatu białostockiego/m.
Białystok.*
2. Zapoznaliśmy/łem/łam się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go

akceptujemy/ę.
3. Zostaliśmy/łem/łam poinformowani/a/y, iż syn/córka uczestniczy w projekcie
współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020.
4. Przyjmujemy/ę do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania,
kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w
ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP
2014-2020).
5. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie naszych/moich danych osobowych oraz
danych osobowe naszego/mojego dziecka dotyczących naszego/mojego/jego
wizerunku w celu realizacji zadań z zakresu informacji i promocji EFS na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679.

6. Zostaliśmy/łem/łam poinformowani/a/y, iż podanie danych jest wymogiem

ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 4, niepodanie
danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie.
7. Oświadczam/y, że zostaliśmy/am/em pouczeni/ona/y o odpowiedzialności karnej
za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą.

Białystok, ……………………………
data

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3- Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Ja, niżej podpisany ……………………………………………..…………………………………………………....
imię i nazwisko

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………….. seria…………………………..
oświadczam, iż w przypadku zakwalifikowania mojego dziecka
…...................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
do udziału w projekcie: „Poziomkowe Przedszkolaki” realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej o numerze WND-RPPD.03.01.01-20-0265/17 deklaruje swój udział we
wszystkich formach wsparciu przewidzianych dla rodziców w ramach projektu.
Jednocześnie oświadczamy, iż:
1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptujemy/ę.
2. Zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
3. Przyjąłem/am do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu,
ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do
publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy
polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących mojego
wizerunku w celu realizacji zadań z zakresu informacji i promocji EFS na podstawie art.
6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679.
5. Zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie danych jest wymogiem ustawowym
pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 3, niepodanie danych
osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie.
6. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie
oświadczenia niezgodnego z prawdą.

Białystok, ……………………………
data

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

Załącznik nr 4- Oświadczenia uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu
pn. „Poziomkowe Przedszkolaki” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i
iod@wup.wrotapodlasia.pl);
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny
ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w
zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i
raportowania w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o
podmiotach
uzyskujących
wsparcie
z
funduszy
polityki
spójności
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji
Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok (nazwa i adres właściwej IZ/IP), beneficjentowi
realizującemu projekt - Planeta Inspiracji Tomasz Misiuk, ul. Białostoczek 26/3,
15-869 Białystok (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - Parafia Prawosławna pw. Św. Ap.
Jana Teologa, ul. Zbigniewa Herberta 61, 15-779 Białystok (nazwa i adres ww.
podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w
ramach RPOWP na lata 2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów
wymienionych w pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww.
Projekcie;
7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na
lata 2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji,
Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby
upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie
archiwizacji;
8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP

2014-2020 oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10)mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11)moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia
RODO;
12)po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące
mojego 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 RPOWP 2014-2020.

Białystok, ……………………………
data

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego



Dotyczy uczestnika projektu.

Załącznik nr 5- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(wypełnia: rodzic/prawny opiekun)

My, niżej podpisani ………………………………………… i …………………………………………………
imię i nazwisko matki

imię i nazwisko ojca

wyrażamy zgodę na uczestnictwo syna/ córki
…...................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka
…...................................................................................................................................................
numer PESEL dziecka
…...................................................................................................................................................

adres zamieszkania dziecka (ul./wieś, nr domu, nr mieszkania; kod pocztowy, miejscowość)

deklarujemy przystąpienie mojego/ej niepełnoletniego/iej syna/córki do uczestnictwa
w projekcie: „Poziomkowe Przedszkolaki” realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej o numerze
WND-RPPD.03.01.01-20-0265/17.
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy/łem/łam się i zobowiązujemy/ję się dbać o
przestrzeganie przez syna/córkę zasad zawartych w regulaminie rekrutacji i udziału w
projekcie „Poziomkowe Przedszkolaki”.
Oświadczam/y, że mój/moja syn/córka spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające
do udziału w projekcie tj.: jest w wieku przedszkolnym w tym 3-4 lata, zamieszkuje na
terenie powiatu białostockiego/m. Białystok.*
Oświadczam/y, że zostaliśmy/łem/łam pouczeni/ny/na o odpowiedzialności karnej za
złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą.
Zostaliśmy/łem/łam poinformowani/ny/na, iż syn/córka uczestniczy w projekcie
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

………………………………………………………………………………

Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

