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REGULAMIN REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE  

„OTWARTY  RYNEK  PRACY”  
 

realizowanym przez 

 

Powiat Węgrowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                                        

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet: IX                Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie  9.2              Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego          

                                      

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                       § 1. 

1.Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie                   

„Otwarty rynek pracy”. 

2.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie  9.2 Podniesienie atrakcyjności                       

i jakości szkolnictwa zawodowego. 

4. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2015r.                                            

5.Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Węgrowski/Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie 

6. Siedziba biura projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                                                        

im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 10,                      

07-100 Węgrów. 

7. Działania będą realizowane dla beneficjentów ostatecznych, wybranych zgodnie                         

z zasadami określonymi w § 5 niniejszego regulaminu. 

8. Projekt zakłada udział 132 beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu), w tym               

37 kobiet i 95 mężczyzn. 
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ROZDZIAŁ  II 

SŁOWNIK  POJĘĆ 

§ 2. 

1. W regulaminie wykorzystano pojęcia, które należy rozumieć następująco: 

1) Realizator projektu/Wnioskodawca/Beneficjent projektu – Powiat Węgrowski/Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie 

2) Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu zakwalifikowany zgodnie z zasadami 

określonymi niniejszym regulaminem, korzystający ze wsparcia zaproponowanego                       

w projekcie            

3) UE – Unia Europejska 

4) EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

5) PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

6) Projekt – „Otwarty rynek pracy” 

7) Biuro Projektu – siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego   

w Węgrowie 

8) ZSPW lub ZSP w Węgrowie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie 

9) ZSPS lub ZSP w Sadownem – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem 

10) ZSZO lub ZSZ w Ostrówku – Zespół Szkół Zawodowych w Ostrówku 

 

ROZDZIAŁ  III 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

§ 3. 

1. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół 

ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach (ZSPW, ZSPS i ZSZO) przez wdrożenie 

programu rozwojowego szkół od IX 2013 do końca VI 2015. 

2. Cele szczegółowe projektu obejmują:  

1) wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów dydaktyczno-wyrównawczych u 80% 

beneficjentów 

2) uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 75% beneficjentów 

3) wzrost umiejętności kreowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej i umiejętności 

przedsiębiorczego działania 

4) poszerzenie oferty kształcenia zawodowego ZSPS przez utworzenie 1 nowego kierunku 

kształcenia 
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5) udzielenie wsparcia uczniom zdolnym w zakresie realizacji specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ  IV 

ORGANIZACJA  FORM  WSPARCIA 

§ 4. 

1. Beneficjenci uczestniczący w projekcie bezpłatnie korzystają ze wszystkich 

zaplanowanych dla nich form wsparcia oraz zakupionych materiałów, pomocy dydaktycznych 

i sprzętów. 

2. W projekcie planuje się organizację: 

1) warsztatów dydaktyczno-wyrównawczych 

2) warsztatów z zakresu bezpiecznego i ekologicznego wykorzystywania energii 

3) kursów zawodowych 

4) warsztatów z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego 

5) wsparcia organizacji nowego kierunku kształcenia w ZSPS 

6) praktyk i staży 

7) wsparcia dla uczniów zdolnych 

3. Zajęcia organizowane będą w grupach lub indywidualnie.  

4. Liczebność grup będzie uzależniona od rodzaju zajęć, ich specyfiki oraz predyspozycji 

beneficjentów. 

5. Zajęcia realizowane będą  w oparciu o programy opracowane przez prowadzących                         

je specjalistów. 

 

ROZDZIAŁ  V 

REKRUTACJA  BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 

§ 5. 

1. W projekcie uczestniczyć mogą: 

1)  uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum jednej ze szkół realizujących 

program rozwojowy, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem lub Zespołu Szkół  Zawodowych w Ostrówku – 132 

osoby (37K i 95M). 

2. Rekrutacja beneficjentów będzie odbywała się z uwzględnieniem zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. 
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3. Rekrutacji beneficjentów, w oparciu o zasady ujęte w Regulaminie rekrutacji                              

i uczestnictwa w projekcie, dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez koordynatora 

projektu. 

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą 3 osoby: 1 nauczyciel ZSP w Węgrowie,                        

1 nauczyciel z ZSP w Sadownem i 1 nauczyciel z ZSZ w Ostrówku. Spośród składu Komisji 

zostanie wyłoniony Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji                        

i Sekretarz Komisji.  

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz druki dokumentów niezbędnych do wypełnienia               

i złożenia w ramach rekrutacji będą dostępne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów, w sekretariacie 

oraz na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Kochanowskiego w Węgrowie www.zspwegrow.edu.pl, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sadownem www.liceumsadowne.pl, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku 

www.szkolazawodowa.cba.pl,  a także na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibach              

ww. instytucji.  

6. Zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców/prawnych 

opiekunów dotyczące projektu, podczas którego uczestnicy zostaną poinformowani o jego 

założeniach, proponowanych formach wsparcia, wymaganiach niezbędnych do uzyskania 

statusu beneficjenta, etapach i terminach rekrutacji oraz o realizacji projektu zgodnie                     

z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn. 

7. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 4.11.2013r. do 14.11.2013r.                                          

8. Rekrutacja będzie obejmowała 2 etapy: 

1) I etap – złożenie niezbędnej dokumentacji formalnej przez kandydatów                                   

na beneficjentów i ich rodziców/prawnych opiekunów – do dnia 14.11.2013r. do godz. 15.00. 

2) II etap: 

 – zakwalifikowanie młodzieży do udziału w projekcie, przydzielenie                         

młodzieży zakwalifikowanej do projektu do poszczególnych bloków form wsparcia, 

sporządzenie listy beneficjentów ostatecznych i listy  rezerwowej, podanie informacji                   

na temat wyników rekrutacji – do dnia 15.11.2013r. 

9. Komisja po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego sporządzi protokół, 

a do protokołu dołączy karty kwalifikacyjne kandydatów, listę  beneficjentów ostatecznych 

(uczestników) oraz listę rezerwową. 
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10. Nabory  na warsztaty i kursy, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie,  

będą prowadzone w miesiącu poprzedzającym ich rozpoczęcie spośród beneficjentów 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

11. Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie będą także mogli wziąć udział               

w praktykach i stażach organizowanych w zakładach pracy w lipcu i sierpniu 2014r.             

12. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona według następujących kryteriów:                                                                             

1) wiek w przedziale 15 – 21 lat 

2) uczeń zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum jednej ze szkół realizujących program 

rozwojowy, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem lub Zespołu Szkół  Zawodowych w Ostrówku 

3) mieszkaniec Powiatu Węgrowskiego lub powiatów ościennych znajdujących się na terenie 

województwa mazowieckiego 

13. W przypadku większej liczby kandydatów niż planowana liczba beneficjentów 

zastosowane zostaną kryteria dodatkowe – pierwszeństwo będą mieli: 

1) uczniowie klas pierwszych 

2) uczniowie z frekwencją min. 75%  w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 i min. dobrą 

oceną z zachowania za rok szkolny 2012/2013. 

14. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia następujących 

dokumentów: 

1)   deklaracja wyrażająca chęć udziału w projekcie  

2) formularz zgłoszeniowy zawierający dane dotyczące kandydata na beneficjenta 

pozwalające określić, czy spełnia on kryteria rekrutacji 

3) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wrażliwych (w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami) 

5) dokument potwierdzający występowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów 

zdolnych, np. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinia, itp. (w przypadku 

kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów zdolnych) – kserokopie              

lub oryginały 

15. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być podpisane przez kandydata                               

na beneficjenta, a w przypadku, gdy nie ukończył on 18 lat, także przez rodzica/prawnego 

opiekuna. Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 5 musi potwierdzić za zgodność              
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z oryginałem pełnoletni kandydat lub rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie ukończył 

18 lat.   

16. Komisja Rekrutacyjna po zgromadzeniu dokumentów złożonych przez kandydatów                 

na beneficjentów dokona ich analizy formalnej i merytorycznej.  

17. Po zakwalifikowaniu młodzieży do udziału w projekcie i przydzieleniu ich do bloków 

wsparcia Komisja sporządzi listę beneficjentów i listę rezerwową. 

18. Ze względu na założenia, cele i planowane rezultaty młodzież będzie kwalifikowana               

do udziału w projekcie z zachowaniem proporcji płci, o której mowa w § 5 ust. 1.    

19. Wszyscy kandydaci i ich rodzice/prawni opiekunowie zostaną niezwłocznie 

powiadomieni o wynikach rekrutacji poprzez wywieszenie listy beneficjentów ostatecznych                

i listy rezerwowej na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ZSP w Węgrowie, ZSP         

w Sadownem i ZSZ w Ostróku.  

20. Przydziału beneficjentów do poszczególnych grup wsparcia dokonają osoby prowadzące 

zajęcia pod kierunkiem koordynatora projektu i asystenta koordynatora. 

21. Beneficjenci podzieleni zostaną na grupy zgodnie z regulaminem rekrutacji i planem 

działań określonym w projekcie. 

22. Zajęcia przewidziane w projekcie będą odbywać się poza godzinami zajęć 

obowiązkowych, w tym także w soboty. 

23. Beneficjenci będą mogli wziąć udział w następujących blokach zajęć: 

1) warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze  

a) warsztaty z kultury żywego słowa                                                                                                                                                            

b) warsztaty z języka angielskiego                                                                                                                           

c) warsztaty matematyczne                                                                                                                                         

d) warsztaty ICT                                                                                                                                     

2) Warsztaty z zakresu bezpiecznego i ekologicznego wykorzystywania energii                                                                                                                            

a) warsztaty z zakresu bezpiecznej i higienicznej obsługi urządzeń elektrycznych 

wykorzystywanych w różnych zawodach „Bezpieczny prąd”                                                                                                            

b) kurs z zakresu odnawialnych źródeł energii                                                                                                         

3) kursy zawodowe                                                                                                                         

a) kurs obsługi wózka widłowego                                                                                                                       

b) kurs prawa jazdy kategorii B                                                                                                                         

c) kurs pierwszej pomocy przedmedycznej                                                                                                

d) kurs wizażu                                                                                                                                           

e) kurs kelnerski                                                                                                                                                        
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f) kurs barmański I stopnia                                                                                                           

4) warsztaty z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego                                                                                                                          

a) warsztaty z przedsiębiorczości                                                                                                                               

b) warsztaty z doradztwa zawodowego                                                                                                            

5) wsparcie organizacji nowego kierunku kształcenia w ZSPS:                                                                                         

a) kurs podstawowy carwingu                                                                                                                                     

b) kurs dekoracji stołów                                                                                                                                   

7) wsparcie dla uczniów zdolnych:                                                                                                         

a) indywidualne zajęcia polonistyczne                                                                                                     

b) indywidualne zajęcia z ekonomii                                                                                                       

c) indywidualne zajęcia informatyczne                                                                                                    

d) zajęcia matematyczne dla grupy 2 uczniów                                                                                    

e) zajęcia z zakresu grafiki komputerowej dla grupy 2 uczniów                                                            

f) indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla 4 uczniów                                           

24. Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

zobowiązani są do wypełnienia następujących dokumentów:                                                                

1) deklaracji uczestnictwa w projekcie                                                                                                   

2) zgody beneficjenta na upublicznienie wizerunku                                                                                  

3) oświadczenia beneficjenta dotyczącego informacji o współfinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej                                                                                                                                      

4) oświadczenia beneficjenta dotyczącego korzystania ze wsparcia.                                             

25. Wzory dokumentów do wykorzystania w procesie rekrutacji oraz uczestnictwa                        

w projekcie stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ  VI 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENIFICJENTÓW OSTATECZNYCH 

                                                                        § 6. 

1. Beneficjenci ostateczni uprawnieni są do nieodpłatnego udziału w projekcie „Otwarty 

rynek pracy” oraz korzystania z zakupionych w ramach projektu sprzętów, pomocy 

dydaktycznych i materiałów. 

2. Beneficjenci mają obowiązek: 
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1) udziału w formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani 

2) udziału w procesie monitoringu i ewaluacji prowadzonej w ramach projektu 

3) przestrzegania regulaminów obowiązujących w projekcie 

4) informowania na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych. 

3. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności na zajęciach spowodowane chorobą                   

lub ważnymi sytuacjami losowymi.                                                                                                  

4. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenia pisemnego 

oświadczenia przez pełnoletniego uczestnika lub jego rodzica/prawnego opiekuna                           

(w sytuacji, gdy uczestnik projektu nie jest pełnoletni). 

5. W przypadku  nieusprawiedliwionej absencji wynoszącej powyżej 20% danego rodzaju 

zajęć uczestnik zostaje skreślony z listy beneficjentów po wcześniejszym zawiadomieniu 

rodziców/prawnych opiekunów.   

 

ROZDZIAŁ  VII 

ZASADY REZYGNACJI Z PROJEKTU 

§ 7. 

1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy 

uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego 

regulaminu. 

2. Beneficjent ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie składając deklarację rezygnacji  

z uczestnictwa w projekcie. Deklarację składa pełnoletni beneficjent lub rodzic/prawny 

opiekun beneficjenta, który nie ukończył 18 lat. 

3. W celu zabezpieczenia właściwej frekwencji na zajęciach, na wypadek choroby                        

lub innych zdarzeń losowych oraz sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

regulaminu, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej. 

 

ROZDZIAŁ  VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8. 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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2. Wymagany wkład własny w wysokości 12,75% wartości projektu finansowany                              

jest z budżetu Powiatu Węgrowskiego.  

3. Beneficjent ostateczny nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.  

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Zespół 

Zarządzający projektem „Otwarty rynek pracy”. 

5. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych 

regulaminem oraz w sytuacjach spornych.  

6. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu.  

 

Dyrektor ZSP w Węgrowie                                               
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 Zał. 1 

 

 

 

DEKLARACJA    WYRAŻAJĄCA  CHĘĆ  UDZIAŁU  W  PROJEKCIE                                      

W  CHARAKTERZE  BENEFICJENTA                                            

 

 

 

 

      Deklaruję chęć przystąpienia ……………………………………………………………..                                                                                                                    

                                                                            imię i nazwisko beneficjenta 

do udziału w projekcie „Otwarty rynek pracy” realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji                          

w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, 

w charakterze beneficjenta. 

 

 

 

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

           miejscowość i data                                             czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

 

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

                                                           czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna beneficjenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 2 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU 

Dane 

uczestnika 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Płeć  

4. Wiek w chwili przystąpienia           

do projektu  
 

5. Data urodzenia  

6. PESEL  

7. Wykształcenie  

8. Opieka nad dziećmi do lat 7            

lub opieka nad osobą zależną 
 

Dane 

kontaktowe 

9. Ulica  

10. Nr domu  

11. Nr lokalu  

12. Miejscowość  

13. Obszar [ ] Obszar miejski  

[ ] Obszar wiejski  

14. Kod pocztowy  

15. Województwo  

16. Powiat  

17. Telefon stacjonarny  

18. Telefon komórkowy  

19. Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 
 

Dane 

dodatkowe 

20.  

 

 

Status osoby                  

na rynku pracy                

w chwili 

przystąpienia                  

do projektu 

[ ] osoba bezrobotna 

[ ] w tym osoba długotrwale bezrobotna 

[ ] osoba nieaktywna zawodowo 

[ ] w tym osoba ucząca się lub kształcąca 

[ ] osoba zatrudniona 

[ ] w tym rolnik 

[ ] w tym samozatrudniony 

[ ] w tym zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie 

[ ] w tym zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 

[ ] w tym zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 

[ ] w tym zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 

[ ] w tym zatrudniony w administracji publicznej 

[ ] w tym zatrudniony w organizacji pozarządowej 

[ ] osoba należąca do mniejszości narodowych i etnicznych  

[ ] w tym migranci     

[ ] osoba niepełnosprawna 

21. Miejsce nauki/ nazwa 
szkoły 

 

 
Uprzedzona(y) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam że dane 

zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe. 
  

 

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

      (miejscowość i data)                                                                       (czytelny podpis wypełniającego formularz)  

 

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

                                                                                                         (czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica) 

 

Zał. 3 



 

__________________________________________________________________________ 
 Projekt „ Otwarty rynek pracy” nr POKL.09.02.00-14-031/13   

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  PROJEKTU  O WYRAŻENIU ZGODY                                                                           

NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                   

 

                                           

W związku z przystąpieniem do projektu „Otwarty rynek pracy”  realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych  

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju 

Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki , ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu „Otwarty rynek pracy”, ewaluacji, kontroli, monitoringu                                 

i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Otwarty rynek pracy”, ewaluacji, kontroli, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

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

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

…………………………………                                     ……………………………… 
                miejscowość i data                                                                     czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 
 
 

                                                                                 …………………………………. 
                                                                                                  czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna beneficjenta 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wzór może być modyfikowany przez Instytucję Wdrażającą (IP2) poprzez dodanie elementów określonych dla deklaracji 

uczestnictwa w projekcie, przy czym wymagane jest aby uczestnik złożył odrębne podpisy na deklaracji i zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych. 
*
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Zał. 4 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY                                                                                

NA PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH  BENEFICJENTA 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych ……………………………………....... 

                                                                                                                                    imię i nazwisko beneficjenta  

na potrzeby projektu „Otwarty rynek pracy”  realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji                          

w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, 

 

 

 

 

 

……………………………                                           …………………………………… 
          miejscowość i data                                                                                     czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 
                                                                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Zał. 5 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisana(y)     ….........................................................................................................      

                                                                                                       (imię i nazwisko) 

Zamieszkała(y)              …......................................................................................................... 

                                                                                                    (adres zameldowania) 

Nr PESEL                    ……...................................................................................................... 

 

a) dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie „Otwarty rynek pracy”   

b) zostałam(em) poinformowana(y), iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym                    

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym 

w ramach POKL, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 

9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, 

c) zapoznałam(em) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni                      

go akceptuję. 

    Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

    Uprzedzona(y) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są prawdziwe. 

 

 

 

 

…………………………………                                 ……………………………… 
                miejscowość i data                                                                     czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

 

                                                                                 …………………………………. 
                                                                                                  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna beneficjenta 
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Zał. 6 

 

 

ZGODA  BENEFICJENTA                          

NA  UPUBLICZNIENIE  WIZERUNKU 

 

 
      Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku …………………………………………….. 

                                                                                                                             imię i nazwisko beneficjenta 

w związku z udziałem w projekcie „Otwarty rynek pracy”  realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji                          

w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. 

Wizerunek może być upubliczniany w celach promocyjnych, zamieszczany na stronach 

internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku               

oraz w broszurach, publikacjach i innych materiałach informacyjno-promocyjnych 

powstających  w ramach projektu. 

 

 

……………………………                                           …………………………………… 
          miejscowość i data                                                                                     czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 
                                                                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Zał. 7 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  BENEFICJENTA                                                                           

DOTYCZĄCE  INFORMACJI  O  WSPÓŁFINANSOWANIU                                                                                                              

ZE  ŚRODKÓW  UNII  EUROPEJSKIEJ 

 

 

 

      Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………… oświadczam,            

że zostałem poinformowany o tym, iż wszystkie materiały promocyjne, które 

otrzymałem(em) lub otrzymam w ramach udziału w projekcie „Otwarty rynek pracy”  

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności                       

i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęty zakupione 

na zajęcia prowadzone w projekcie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej                 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

……………………………                                           …………………………………… 
          miejscowość i data                                                                                     czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 
                                                                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Zał. 8 

 

 

OŚWIADCZENIE   BENEFICJENTA                                                                    

DOTYCZĄCE  KORZYSTANIA  ZE  WSPARCIA 

 

 

      Oświadczam, że ……………………………………………………………………………. 
                                                                                          Imię i nazwisko beneficjenta 

nie korzysta w żadnym innym projekcie współfinansowanym z funduszy strukturalnych                  

i Funduszy Spójności z takiego rodzaju wsparcia, z jakiego korzysta  w projekcie                 

„Otwarty rynek pracy”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, 

 

 

 

……………………………                                           …………………………………… 
          miejscowość i data                                                                                     czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 
                                                                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Zał. 9 

 

 

DEKLARACJA  BENEFICJENTA                                                                            

DOTYCZĄCA  REZYGNACJI                                                                                                       

Z  UDZIAŁU  W  PROJEKCIE 

 

 

 

      Oświadczam, że ………………………………………………………………………….. 
                                                                                                 imię i nazwisko beneficjenta 

rezygnuje z dniem ……………………….z udziału w projekcie „Otwarty rynek pracy” 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności                        

i jakości szkolnictwa zawodowego”, 

 

 

 

……………………………                                           …………………………………… 
          miejscowość i data                                                                                     czytelny podpis beneficjenta 

 

 

 

 

                                                                                        …………………………………… 
                                                                                         czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 10 
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KARTA  REKRUTACYJNA  BENEFICJENTA  DO  PROJEKTU 

 „Otwarty rynek pracy” 
Imię i nazwisko kandydata  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Spełnienie pozostałych kryteriów uczestnictwa w projekcie: 

Wiek w przedziale od 15 do 21 lat  

Uczeń/uczennica ZSP w Węgrowie  

Uczeń/uczennica ZSP w Sadownem  

Uczeń/uczennica ZSZ w Ostrówku  

Uczeń/uczennica zsz  

Uczeń/uczennica technikum  

Spełnienie kryteriów dodatkowych: 

Uczeń/uczennica klasy pierwszej  

Uczeń/uczennica z frekwencją min. 75%                   

w II semestrze roku szkolnego 2012/2013             

i min. dobrą oceną z zachowania za rok 

szkolny 2012/2013. 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: ……………………………………………………... 

 

Nazwa zadania/bloku wsparcia Przydział do bloku wsparcia (zaznaczyć X) 

warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze                         

Warsztaty z zakresu bezpiecznego                                          

i ekologicznego wykorzystywania energii 

 

warsztaty z przedsiębiorczości i doradztwa 

zawodowego                                                                                                                           

 

wsparcie dla uczniów zdolnych                                                                                                           

 

Data :  ………………………………………………………… 

Podpis Koordynatora projektu:                     Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej: 

 

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


