
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SMOŁDZINIE  

W RAMACH PROJEKTU  

PT. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA NAJMŁODSZYCH 

MIESZKAŃCÓW GMINY SMOŁDZINO” 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018  

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu pn. „Zwiększenie 

dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” w 

Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie na rok szkolny 2017/2018. 

2. Warunki zakwalifikowania do: nowo tworzonej grupy przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu w 

Smołdzinie. 

3. Projekt „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców 

gminy Smołdzino” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.  

4. Beneficjentem projektu jest Gmina Smołdzino/ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie.  

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Zwiększenie dostępności edukacji 

przedszkolnej dla najmłodszych  mieszkańców gminy Smołdzino” realizowany przez Gminę 

Smołdzino / Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie.  

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Zwiększenie 

dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino” 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2018 r. 

7. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych m. in. 10 dzieci (5 dziewcząt i 5 chłopców) w 

wieku od 3 do 5 lat, w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie (w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach do grupy docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z 

Ustawą o systemie oświaty). 

8. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

§ 2. 

UCZESTNICY/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

1. Projekt skierowany jest ogółem do 28 dzieci (11 dziewcząt i 17 chłopców) w wieku od 3 do 5 lat, w 

tym 18 dzieci (6 dziewcząt i 12 chłopców) w Oddziale przedszkolnym w Gardnie Wielkiej w roku 

szkolnym 2016/2017 i 10 dzieci (5 dziewcząt i 5 chłopców) w Gminnym Przedszkolu w 

Smołdzinie w roku szkolnym 2017/2018 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do grupy 

docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2, 5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie 

oświaty).  

§ 3. 



 

 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Termin rekrutacji obejmuje okres od 5 kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r.  

2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 10 dzieci do Gminnego Przedszkola w 

Smołdzinie w roku szkolnym 2017/2018 (opieka od 01 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r.). 

3. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:   

a) wypełnieni i złoży do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie, ul. 

Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino przez rodziców kandydatki/a formularza 

zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami,  

W procesie rekrutacji preferowane będą (kryteria dodatkowe) wg punktacji (można uzyskać 

maksymalnie 10 pkt.) : 

a) dzieci z rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie 

(konieczne zaświadczenie z GOPS w Smołdzinie),  2 pkt. 

b) osoby samotnie wychowujące dziecko/ dzieci, 2 pkt. 

c) gdy jeden z rodziców pozostaje bez zatrudnienia lub osoby pozostające na urlopach 

macierzyńskich/ wychowawczych, 2 pkt. 

d) oboje rodziców pracuje 2pkt 

e) dzieci z orzeczeniem z niepełnosprawnością ruchową (w lekkim stopniu)  2 pkt 

4. Na podstawie dokonanych ocen formularzy rekrutacyjnych zostanie ułożona lista rankingowa  

i rezerwowa w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Na listach znajdą się osoby 

spełniające kryterium formalne oraz osoby spełniające dodatkowe ww. kryteria (zgodnie z punktacją).  

a) podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu do projektu,  

b) poinformowanie rodziców kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, 

c) złożenie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz karty zdrowia dziecka przez 

rodziców. W przypadku, gdy liczba dzieci w przedszkolu ulegnie zmniejszeniu czy to z powodu 

rezygnacji, czy też z innych uzasadnionych merytorycznie powodów, do projektu zostanie włączona 

kolejna osoba z listy rezerwowej, 

d) jest zainteresowany/na udziałem w projekcie, 

d) dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie.  

e) dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności 

5. Rekrutacja dzieci została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz art. 20c 

ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych dzieci 

zapisanych na liście utworzonej w ramach przeprowadzonego naboru podstawowego, 

przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór w ramach projektu.   

6. Lista rezerwowa dzieci utworzona zostanie spośród osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i 

będą kwalifikowały się do udziału w projekcie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

7. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji 

lub długotrwałego niestawiennictwa, którejkolwiek z osób znajdującej się na liście podstawowej 

uczestnictwa.   

8. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastępują.   



 

 

9. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna składająca się z: Dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Smołdzinie, pracownicy zespołu projektowego i kadry pedagogicznej.  

10. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu – dzieci do nowo utworzonej grupy przedszkolnej 

w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie.  

 

Etap I Zgłoszenie chęci udziału 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino.  

Pobranie formularza zgłoszeniowego możliwe jest w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino, biorącym udział w projekcie, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Smołdzino lub na stronie internetowej 

http://smoldzino.edu.pl/index.php/rekrutacja-2/ .  

 

Etap II Wybór grupy Uczestników/Uczestniczek projektu oraz osób wpisanych na listę 

rezerwową 

1. Spośród zgłoszonych osób Komisja rekrutacyjna dokona wyboru 10 dzieci (dziewcząt. i chłopców) 

do nowej grupy przedszkolnej w Gminnym Przedszkolu w Smołdzinie. 

2. Osoby zakwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną do udziału w Projekcie zostaną zobowiązane do 

wypełnienia i podpisania wszystkich niezbędnych do udziału w Projekcie dokumentów tj.: 

a) Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).  

b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 3, 4 do 

niniejszego Regulaminu).  

3. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które: 

a) złożą formularz zgłoszeniowy na innym niż określonym wzorze (załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu),  

b) nie złożą Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),  

c) nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 3, 4 do niniejszego 

Regulaminu),  

d) nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie i nie zobowiążą 

się do jego przestrzegania,  

e) nie spełnią kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w § 2.  

 

§ 4. 

FORMY WSPARCIA UDZIELONEGO UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM  

PROJEKTU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Formy wsparcia:  

I. Utworzenie 10 nowych i trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Smołdzino. 



 

 

II. Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:  

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia z języka angielskiego 

 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

 Zajęcia z rytmiki 

 Organizacja wspólnych warsztatów zajęciowych dla dzieci i rodziców 

III. Zapewnienie bezpłatnej opieki od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00  

i wyżywienia dla dzieci w okresie 12 miesięcy, tj. od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

 

§ 5.  

OBOWIĄZKI STRON 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do:  

a) uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć; w limicie dopuszczalnych 20% nieobecności nie mieszczą 

się nieobecności potwierdzone zwolnieniami lekarskimi lub usprawiedliwione przez opiekuna 

prawnego dziecka, 

b) usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

nieobecności; usprawiedliwienie musi nastąpić w formie pisemnej,  

c) punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

d) udziału w systemie monitoringu, w celu oceny skuteczności działań podejmowanych w Projekcie: 

wypełnienia ankiet ewaluacyjnej oceniającej poszczególne formy wsparcia, wypełnienia ankiety na 

zakończenie udziału w Projekcie,  

f) poinformowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie o braku możliwości (wraz z 

uzasadnieniem) dalszego udziału w Projekcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności powodującej niemożność uczestnictwa w Projekcie,   

g) niezwłocznego poinformowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o jakichkolwiek okolicznościach 

dotyczących zmiany swoich danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania, stopnia 

niepełnosprawności,  

i) dbania o powierzone w ramach projektu materiały.  

 

§ 6. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 

potwierdzonych przez lekarza lub działania siły wyższej i z zasady nie mogły być znane przez 

Uczestnika/ki w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z 

listy uczestnictwa w przypadku naruszenia przez Uczestnika/ki niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego.   



 

 

4. W miejsce osoby, która zgodnie z § 6 pkt. 1 zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie, 

zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej. 

§ 7.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku.  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do nowej grupy przedszkolnej (dla dzieci).  

Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa dziecka.  

Załącznik nr 3, 4: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU W 

SMOŁDZINIE 

 

w ramach projektu pt. "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 

najmłodszych  mieszkańców gminy Smołdzino" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 Działanie 3.1.Edukacja przedszkolna, Oś 

Priorytetowa 3 Edukacja 

 

Pieczęć Dyrektora ZSP w Smołdzinie 
 

 

 

Data wpływu 
 

 

 

 

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który pomoże nam w ocenie Państwa 

kwalifikowalności do projekt. 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA: 

- wypełnić czytelnie wszystkie pola; 

- pola wyboru zaznaczyć  "X ”; 

- złożyć czytelny podpis 

Dane osobowe dziecka: 

 
Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta  Mężczyzna 

Wiek   

PESEL   

Adres zamieszkania: 
Województwo  
Miejscowość  
Poczta  
Kod pocztowy  
Ulica  
Numer domu/numer lokalu  

Adres do korespondencji 

wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania 

 
Województwo  

Miejscowość  
Poczta  
Kod pocztowy  
Ulica  



 

 

Numer domu/numer lokalu  

Informacje dodatkowe: 

 
Deklarowane godziny pobytu w 

przedszkolu (należy wpisać) 

Od: Do: 

Czy dziecko posiada orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

(kopię orzeczenie należy dołączyć 

do formularza zgłoszeniowego) 

TAK NIE 

Czy dziecko posiada opinię o 

potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju  

(kopię opinii należy dołączyć do 

formularza zgłoszeniowego) 

TAK NIE 

Czy dziecko posiada  

orzeczenie o niepełnosprawności 

ruchowej (w lekkim stopniu)   

(kopię orzeczenie należy dołączyć 

do formularza zgłoszeniowego) 

 

TAK NIE 

Czy dziecko korzystało wcześniej 

z wychowania przedszkolnego, a 

objęte jest obowiązkiem odbycia 

rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

TAK NIE 

Czy dziecko uczęszczało 

wcześniej do przedszkola 

TAK NIE 

Czy dziecko posiada już 

rodzeństwo w przedszkolu 

TAK NIE 

Czy rodzina dziecka korzysta z 

pomocy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Smołdzinie 

(koniecznie dołączyć 

zaświadczenie z GOPS) 

TAK NIE 

Czy dziecko zamieszkuje w 

gminie Smołdzino 

TAK NIE 

Czy dziecko bedzie korzystało z 

przedszkola ponad minimalny 

tygodniowy wymiar godzin zajęć 

TAK NIE 

Osoby samotnie wychowujące 

dziecko/ dzieci 

TAK NIE 

Czy oboje rodzice lub rodzic 

samotnie wychowują dziecko 

pracują zawodowo/prowadzą 

gospodarstwo rolne, prowadzą 

pozarolnicza działalność 

gospodarczą lub studiują/uczą 

się w systemie dziennym 

Jeśli tak to, proszę wypełnić pozycje 

poniżej*: 

TAK 

NIE 

 

*Dane o sytuacji zawodowej rodziców/opiekunów prawnych 

 Dane matki/opiekuna prawnego 

dziecka 

Dane ojca /opiekuna prawnego 

dziecka 

Nazwa zakładu pracy/uczelni/ 

prowadzonej działalności 

  

Adres zakładu 

pracy/uczelni/prowadzonej 

  



 

 

dzialanosci 

stanowisko   

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 

 Dane matki/opiekuna prawnego 

dziecka 

Dane ojca/opiekuna prawnego 

dziecka 

Imię (Imiona)   

Nazwisko   
Telefon komórkowy   
Adres e-mail   

Adres zamieszkania: 

*wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka 
 
Województwo  

 

 

Miejscowość   
Poczta   
Kod pocztowy   
Ulica   
Numer domu/Numer lokalu   

 

Świadoma/my odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych 

oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej kwestionariuszu informacje są zgodne 

ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości I wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w systemach 

informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie 

danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. 

poz. 2135). 
 
 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawego 

 

 

 

Decyzja rekrutacyjna 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

 

Został/a przyjęty/a / nie został/a przyjęty/a*do nowej grupy przedszkolnej w Gminnym 

Przedszkolu w Smołdzinie utworzonej w ramach projektu pt. "Zwiększenie dostępności 

edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino".(*niepotrzebne 

skreślić) 

 

 

 

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

data i czytelny podpis Dyrektora  

 



 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Gminne Przedszkole w Smołdzinie - Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Smołdzinie 

Projekt pt: "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy 
Smołdzino" realizowany przez Gminę Smołdzino/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach  Oś Priorytetowa 3 
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data i miejsce urodzenia :   

Wiek  

Numer PESEL:   

Adres zamieszkania:  

Adres zameldowania stałego  

Adres zameldowania tymczasowego  

Telefon rodzica/opiekuna prawnego:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”): 

 

NIE 

 

ODMAWIAM 

PODANIA 

INFORMACJI 

 

TAK 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (należy zaznaczyć 

jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”): 

 

NIE 

 

TAK 

Osoba z niepełnosprawnościami 
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”): 

 

NIE 

 

ODMAWIAM 

PODANIA 

INFORMACJI 

 

TAK 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”): 

 

 

 

NIE 

 

TAK 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”): 

 

NIE 

 

TAK 

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

pozostających na utrzymaniu 
(należy zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi stawiając znak „x”): 

 

NIE 

 

TAK 

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

 

NIE 

 

ODMAWIAM 

PODANIA 

INFORMACJI 

 

TAK 



 

 

Deklaruję, że:  

 Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do 
systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i 
brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  
 

 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko 
spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z 
ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy 
rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na 
badanie ewaluacyjne, którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze 
dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 

 
 
 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

 

                                                 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn.  "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w 
odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane 
uczestników indywidualnych: 
 
1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), 
 
2. 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 2015 r. poz. 
2135, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
 
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.   ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz  ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i  Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z  20.12.2013 r.); 

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących  celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE)  nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

 4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności  finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217); 

 5. Umowa Partnerstwa - dokument, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 
2014  r., wyznaczający kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014- 2020 w 
 ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 
 Rybołówstwa; 

 6. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – umowa zawarta pomiędzy Rządem 
 Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. , będąca 
wynikiem  dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do 
realizacji  celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla 
rozwoju kraju,  jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, 
koordynacji i  realizacji. 



 

 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn "Zwiększenie 
dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino"”, w 
szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, 
ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
(RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego 
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 
wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS; 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - 
Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu Projekt - Gmina Smołdzino, ul. Tadeusza 
Kościuszki 3, 76- 214 Smołdzino oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z 
realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji;1 

7. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 

 

 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

  

                                                 
1
 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 

*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w 
odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych: 
 
1. administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Powierzającej, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (00-507); 
 
2. 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 2015 r. poz. 
2135, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 
 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 
r.); 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem, beneficjentami a 
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217); 

5. Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z 
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Nr 
RPPM/12/2015 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu "Zwiększenie 
dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino" w 
szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020,współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy 



 

 

spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego z EFS; 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej- 
Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego, beneficjentowi realizującemu Projekt - Gmina Smołdzino, ul. Tadeusza 
Kościuszki 3, 76- 214 Smołdzino oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z 
realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane 
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 
2014-2020; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

                                                 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


