
 
Projekt pn. „Przedszkole marzeń” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014 - 2020 

REGULAMIN  
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Przedszkole Marzeń” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Projektu stosuje się do dzieci, rodziców i nauczycieli biorących udział w projekcie „Przedszkole Marzeń” 
2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt, o którym mowa  

w ust. 1. 
3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają: 

✓ Wnioskodawca – Gmina Wydminy  
✓ Projekt – „Przedszkole Marzeń” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, 
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 
Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  

✓ UP – Uczestnik Projektu 
✓ ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – placówka realizująca projekt,  
✓ Dziecko – dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach realizowanego 

projektu. 
✓ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział  

w projekcie.  
✓ Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych - dokument stanowiący wyrażenie zgody  

na udział dziecka w projekcie. 
✓ Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 
✓ Dokumenty rekrutacyjne - dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie  

do Projektu ma obowiązek złożyć do sekretariatu ZSO w Wydminach.  
4. Osoby uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie projektu z placówki realizującej projekt – Janina Dubnicka, 

Małgorzata Król 
5. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa, w działaniach na rzecz nauczycieli, pracowników 

pedagogicznych oraz dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem w ramach Projektu „Przedszkole Marzeń” oraz 
prawa i obowiązki Uczestników Projektu.  

6. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i 
dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień. 

7. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany został  
w  § 4 niniejszego regulaminu. 

8. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, 
należy do Kierownika projektu. 

 

§ 2 
 Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Przedszkole Marzeń” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa 
Działania: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu 
Inwestycyjnego: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających 
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  
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2. Projekt „Przedszkole Marzeń” realizowany jest na podstawie umowy RPWM.02.01.00-28-0007/20-00 podpisanej 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

3. Projekt realizowany jest w okresie od września 2020 r. do końca czerwca 2021 r.  

4. Głównym celem Projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z gminy 
Wydminy poprzez stworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozwój kompetencji kluczowych u 60 dzieci 
(30 K i 30 M) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli (4K) i wsparciu rodziców (10 K i 8 M) dzieci do 
dnia 30.06.2021 r.  

5. Zadania: 
✓ Zad 1 Wsparcie przedszkola w zakresie utworzenia nowych miejsc przedszkolnych 
✓ Zad 2 Wydłużenie godzin pracy przedszkola 
✓ Zad 3 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
✓ Zad 4 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
✓ Zad 5 Wsparcie rodziców  

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
7. Projekt obejmuje wsparciem: 

✓ 60 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wydminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, u których nastąpi rozwój kompetencji kluczowych; 

✓ 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci (3-4 latków) 
✓ 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego 
✓ 18 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przy ZSO w Wydminach; 

8. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla:  
A. Dzieci  

✓ Dofinansowanie 15 nowych miejsc przedszkolnych (Zapewnienie edukacja przedszkolna,  wyżywienia – posiłek/obiad 
2-daniowy – wkład własny rodziców/opiekunów prawnych). Zagwarantowana zostanie opieka przedszkolna 
wychowawcy i 1/2 etatu pomocy wychowawcy dla stworzonej nowej grupy. Zapewniona kadra administracyjna 
przedszkola w ramach funkcjonującego Przedszkola Gminy przy ZSO. Przeprowadzone zostaną także prace 
remontowo-modernizacyjne pomieszczeń przedszkola (termin VII-X 2020), sali dla dzieci z zapleczem, gdzie dzieci będą 
mogły w ramach nowej grupy rozwijać się oraz wspólnie integrować podczas wydłużonych godzin funkcjonowania 
przedszkola, a także możliwość prowadzenia zajęć, szkoleń i warsztatów z rodzicami. 

✓ Wydłużenie o 5 godzin (2 poranne i 3 popołudniowe godziny) w okresie funkcjonowania przedszkole od IX.2020 do 
VI.2021. Przedszkole będzie otwarte w godz. od 6.30 do 16.30. Zapewniony zostanie także częściowo  dodatkowy 
posiłek - tzw. podwieczorek ze względu na dłuższe godziny przebywania dzieci 

✓ Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci: Język angielski - 2 razy w tyg. 30 min. dla dzieci w 4 gr; Zajęcia 

rozwijające kompetencje społeczne i kreatywność- 2 razy w tyg. 30 min. dla dzieci w 4 gr;  ; Są to zajęcia pobudzające 
kreatywność i inicjatywność, śmiałość, poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjność u dzieci. Wykorzystanie 
różnorodnych pomocy i elementów do prac, konstruowania, gry, zabawy, wymyślania itp. Zajęcia wspomagający 
rozwój umiejętności społecznych, korzystnie wpływające na zachowanie dzieci, emocje, rozwiązywanie kłopotliwych 
sytuacji; Organizacja jednodniowego wyjazdu w zakresie rozwoju dzieci zarówno społecznym, integracyjnym, 
poznawczym i kreatywnym. Wyjazdy pozwolą na rozwój wspólnych relacji, pobudzające śmiałość, poznawanie świata, 
a także uczące właściwego zachowania. 

B. Nauczycieli: 
✓ Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Szkolenia doskonalące dla wszystkich 4 nauczycieli 

wychowania przedszkolnego: „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwoju 
kompetencji kluczowych u dzieci”; „Kształtowania prospołecznych zachowań i profilaktyki zaburzeń zachowania 
małego dziecka”. 

C. Rodziców: 
✓ Warsztaty dla rodziców – budowanie poczucia wartości dziecka, 

 

§ 3 
Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnictwo w projekcie obejmuje: Dofinansowanie 15 nowych miejsc przedszkolnych,  Wydłużenie o 5 godzin , Zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe dzieci: Język angielski i  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i kreatywność, 
Organizacja jednodniowego wyjazdu w zakresie rozwoju dzieci zarówno społecznym, integracyjnym, poznawczym i 
kreatywnym, Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, Warsztaty dla rodziców – budowanie poczucia 
wartości dziecka, 
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2. Zajęcia będą prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których uczestnicy projektu zostaną odpowiednio 
wcześniej poinformowani. 

3. Zajęcia 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. W ramach kursów  Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe. 
5. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Kierownik projektu.   

 
§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj.  
W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, 
światopogląd. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącach VII-IX 2020 r.  
3. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane  

do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników według 
kolejności zgłoszeń.* 

4. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.* 
5. Dokumenty rekrutacyjne wg. wzoru Organizatora Projektu przyjmowane będą osobiście  

w sekretariacie placówki objętej wsparciem. 
6. Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać  

się z całością niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest  
na stronie internetowej www.zsowydminy.pl  

7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

I. Etap I: ogłoszenie naboru 
Zaproszenie kandydatów do udziału w projekcie poprzez akcję promocyjną: plakaty, informacja bezpośrednia dla 
rodziców przez dyrekcję, informacja na stronie internetowej 

II. Etap II weryfikacja podstawowych kryteriów dostępu 
Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji: 
- wiek dziecka (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 
- zamieszkanie na terenie gminy Wydminy 

III. Etap III: weryfikacja dodatkowych kryteriów dostępu  
Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:  

- Dzieci wywodzące się z rodziny o niskim dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego 
(zaświadczenie. GOPS) 

- Dziecko nie uczestniczyło w żadnej formie edukacji przedszkolnej (oświadczenie) 

- Rodzic posiadający status bezrobotnego (zaświadczenie PUP) 

- Wielodzietność rodziny (karta dużej rodziny) 

- Brak możliwości opieki rodziców ze względu na wykonywaną pracę (oświadczenie) 

- Niepełnosprawność dziecka lub rodzica (zaświadczenie) 

- Samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie) 

IV. Etap III: złożenie wymaganych dokumentów 
✓ Rodzic/Opiekun dziecka objętego wsparciem w ramach Projektu składa: 

➢ Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie; 
➢ Opinię/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności – dotyczy dzieci ze stwierdzonym deficytem; 
✓ Nauczyciel zainteresowany udziałem w projekcie zobowiązany jest do złożenia: 

➢ Deklaracji uczestnictwa w projekcie; 
➢ Zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Nie złożenie przez Kandydata ww. dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału  

w projekcie. 

V. Etap IV: zakwalifikowanie uczestników 

http://www.zsowydminy.pl/
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Sprawdzenie wymogów formalnych, opracowanie list podstawowych i rezerwowych.  
O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje Komisja: Dyrekcja Zespołu Ogólnokształcącego w Wydminach oraz 
Kierownik projektu. Od decyzji można się odwołać do Wnioskodawcy.* 

8. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa  
w projekcie. Nie złożenie przez Kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa 
udziału w projekcie. 

9. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej ZSO w Wydminach www.zsowydminy.pl  
10. Dokumenty przyjmowane będą osobiście w sekretariacie ZSO w Wydminach  
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
12. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność 

karna  

 
§5 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 
 

1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach  
i kursach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu.  

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji 
Projektu.  

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.  

5. Uczestnik 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. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań wynikających z realizacji projektu  

7. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych czy danych dot. 
zamieszkania.  

8. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

9. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do Projektu oraz uczestnictwa w podjętych działaniach.  
 

§6 
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie 

 
1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej tylko  

i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez przekazanie Dyrekcji ZSO w Wydminach i Kierownikowi 
Projektu pisemnej informacji o tym fakcie poprzez przedłożenie w sekretariacie ZSO w Wydminach. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w §6 ust. 1 mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły 
wyższej i nie mogły być znane UP w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników, w przypadku naruszenia zasad niniejszego 
regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik 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 i spełni wymogi określone w § 4 ust. 8.  

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 
otrzymanych materiałów szkoleniowych.  
 

§7 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji Projektu „Przedszkole Marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 . 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
mający swoją siedzibę przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie. 

http://www.zsowydminy.pl/
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3. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
 

§8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.  

2. Wnioskodawca. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, 
warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik projektu. Od decyzji nie 
przysługuje odwołanie. 

5. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (tzw: Instytucja Zarządzająca). 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.  

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu 
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
Załącznik nr 4 - Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie 
Załącznik nr 5 – Opinia/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności   

          – dotyczy dzieci ze stwierdzonym deficytem 

Załącznik nr 6 – Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL 
Załącznik nr 7 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie NAUCZYCIEL 
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Uczestnika Projektu NAUCZYCIEL 
Załącznik nr 9– Umowa uczestnictwa w projekcie dla dzieci 
Załącznik nr 10 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie RODZIC 
Załącznik nr 11 – Oświadczenie Uczestnika Projektu RODZIC 
Załącznik nr 12 – Oświadczenie rodzica o zapewnieniu dziecku obiadu 
Załącznik nr 13 – Karta zapisu dziecka do świetlicy z regulaminem świetlicy 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY/REKRUTACYJNY 
Projekt „Przedszkole Marzeń” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  

DANE OSOBOWE: 

DZIECKO RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI 

Nazwisko 
 Ojciec 

Imiona  Imię i nazwisko  

Data urodzenia 

/wiek dziecka/ 

 
Kod i miejscowość 

 

Miejsce 

urodzenia, 

województwo 

 
Ulica i numer domu 

 

Pesel 
 

Obywatelstwo  
Matka 

PESEL  

 Adres zameldowania na pobyt stały Imię i nazwisko 
 

Kod i poczta  Kod i miejscowość  

Ulica i numer 

domu, 

miejscowość 

 
Ulica i numer domu 

 

Pesel 
 

Adres zamieszkania 

(jeżeli jest inny niż zameldowania) 

Opiekun prawny* 

(jeżeli jest inny niż rodzice) 

Kod i poczta  Imię i nazwisko  

Ulica i numer 

domu, 

miejscowość 

 
Kod i miejscowość 

 

Adres do 

korespondencji 

(jeżeli jest inny niż 

zamieszkania) ulica 

numer domu, 

miejscowość 

 

Ulica i numer 

domu 

 

Pesel 
 

Telefony kontaktowe, adresy e-mail do rodziców/ 

opiekunów 
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INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1. Szczególne zainteresowania dziecka: 

Rodzaj zajęć Stopień zainteresowania- zaznaczyć „X” wg uznania 

0 1 2 3 

Język angielski     

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

i kreatywność 

    

 

2. Czy dziecko było pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej (tak/nie)*? 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności (tak / nie*) 

4. Opinia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej (tak / nie*) 

5. Inne informacje ważne dla zdrowia, rozwoju i bezpieczeństwa ucznia 

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

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

6. Obwód Szkoły do którego dziecko należy ……….......................................................................................... 

 

Załączniki: 

karta zdrowia, inne np. orzeczenia, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarzy, oświadczenia 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

 

……………….……………………………………………. 

Data i czytelny podpis Rodzica /prawnego opiekuna 
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Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą.  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji 

Projektu „Przedszkole Marzeń” 

2.  Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Projektu oraz akceptuję wszystkie jego warunki.  

3. Deklaruję chęć udziału w projekcie.  

4. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

  

  

  

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

Podpis uczestnika /prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

LP. 
 

KRYTERIUM 

Kryteria podstawowe 

1 Wiek dziecka (zgodnie z obowiązującymi przepisami)      TAK       NIE 

2 Zamieszkanie na terenie gminy Wydminy TAK 
 

NIE 
 

 

Kryteria dodatkowe 

 

1 Dzieci wywodzące się z rodziny o niskim dochodzie 

przypadającym na jednego członka gospodarstwa 

domowego (zaświadczenie. GOPS) 

TAK 
 

NIE 
 

2 Dzieci nie uczestniczyły w żadnej formie edukacji 

przedszkolnej (oświadczenie) 
TAK 

 

NIE 
 

3 Rodzic posiadający status bezrobotnego (zaświadczenie 

PUP) 
TAK 

 

NIE 
 

4 Wielodzietność rodziny (karta dużej rodziny) TAK 
 

NIE 
 

5 Brak możliwości opieki rodziców ze względu na 

wykonywaną pracę (oświadczenie) 
TAK 

 

NIE 
 

6 Niepełnosprawność dziecka lub rodzica (zaświadczenie)  TAK 
 

NIE 
 

7 Samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie) TAK 
 

NIE 
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Załącznik numer 2 

Oświadczenie Uczestnika Projektu1 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z moim udziałem w realizacji Projektu pn. Przedszkole Marzeń RPWM.02.01.00-28-0007/20 oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca). 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:  
iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję 
Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne 
ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej 
wymienionych aktów prawnych: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 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 beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem 
obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. Przedszkole Marzeń w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt – Gmina Wydminy, Plac 
Rynek 1/1, 11-510 Wydminy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy. 

7. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, 
w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

8. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM 
lub Beneficjenta. 
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9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. 
Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

13. Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia  w ramach Projektu. 

15. Po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informację 
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych 
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)2. 

 

 

 

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

miejscowość i data                 czytelny podpis 

 

 

  

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

2 Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. 
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Załącznik nr 3 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko)  

 
deklaruję udział mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

(Imię i nazwisko) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania, PESEL dziecka oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego) 

 
w projekcie „Przedszkole Marzeń” realizowanym od dnia  01.09.2020r. do dnia 30.06.2020r. przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Wydminach, wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi 
priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - Ograniczenie  
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia  
 
Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Moje dziecko spełnia kryteria określone w Regulaminie niniejszego projektu  
2. Zapoznałam/em się z regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję. 
3. Przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  

w celu ewaluacji, kontroli, audytu oraz sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 . 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Miejscowość i data 

 
……………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik numer 4 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział dziecka 
w projekcie „Przedszkole Marzeń”  

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego na uczestnictwo w projekcie  

„Przedszkole Marzeń” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie” oraz akceptuję 

zawarte w nim postanowienia. 

 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   
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20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.   
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53.   

54.   

55.   

56.   

57.   

58.   

59.   

60.   

61.   

62.   

63.   

64   

65.   

66.   

67.   

68.   

69.   

70.   

71.   

72.   

73.   

74.   

75.   

76.   

77.   

78.   

79.   

80.   

81.   

82.   

83.   

84.   

85.   
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86.   

87.   

88.   

89.   

90.   

91.   

92.   

93.   

94.   

95.   

96.   

97.   

98.   

99.   

100.   

 

 

……………………………………………….      …………………………………………………………. 
Miejscowość i data       podpis opiekuna grupy 
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Załącznik nr 6 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU – NAUCZYCIEL 

Projekt „Przedszkole Marzeń” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

 

DANE UCZESTNIKA – NAUCZYCIEL 

 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL 
 

Wiek  
(w chwili przystąpienia 

do projektu) 

 

Wykształcenie 

□ Brak  

(brak formalnego wykształcenia) 

□ Podstawowe (kształcenie 

ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) 

□ Gimnazjalne (Kształcenie 

ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) 

□ Ponadgimnazjalne (Kształcenie 

ukończone na poziomie szkoły średniej: 

Liceum ogólnokształcące,Liceum 

profilowane, Technikum Uzupełniające 

liceum ogólnokształcące, Technikum 

uzupełniające, Zasadnicza szkoła 

zawodowa)* *podkreślić właściwe 

□ Policealne 

 

□ Wyższe  

(licencjat lub magister) 
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DANE KONTAKTOWE i ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Ulica  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

Nazwa miejscowości:   

Kod pocztowy:  

Obszar (proszę zaznaczyć X właściwe): □ obszar wiejski   □  obszar miejski 

Powiat:  

Gmina:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy:   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Wykonywany zawód/ stopień awansu zwodowego  

Zatrudniony w:  

 

Dane dodatkowe 

 

Pracuję w : 

 

 

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

Data i podpis Nauczyciela- Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 7 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - NAUCZYCIEL 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) deklaruję uczestnictwo  
w projekcie „Przedszkole Marzeń” realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer i 
nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - 
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia. 
 

Ja, niżej podpisany/ a oświadczam, że spełniam kryteria, uprawniające mnie do udziału w Projekcie: 

 
Ja, niżej podpisany/ a oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu 

Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w złożonych dokumentach, na podstawie których zgłaszam 

swój udział w Projekcie. 

Deklaracja zapoznania się z regulaminem: 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem projektu oraz że zobowiązuję się do 

respektowania zawartych w nim postanowień. 

Wyrażenie zgody na udział w badaniu ewaluacyjnym i wykorzystanie wizerunku: 

Ja, niżej podpisany/ a  „Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych oraz na wykorzystanie mojego wizerunku 

w celu udokumentowania działań prowadzonych w ramach realizacji projektu. 

Oświadczenie o zgodności ww. danych z prawdą: 

Ja, niżej podpisany/ a  „Niniejszym  oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą”. 

 

.…………………………..………………………………………… 

Data i podpis nauczyciela – uczestnika projektu  

   



 
Projekt pn. „Przedszkole marzeń” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014 - 2020 

Załącznik nr 8 

Oświadczenie Uczestnika Projektu1 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z moim udziałem w realizacji Projektu pn. Przedszkole Marzeń RPWM.02.01.00-28-0007/20 oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca). 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt 

jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków 

prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z 

realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 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 beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem 

obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. Przedszkole Marzeń w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. 

6.Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt – Gmina Wydminy, Plac Rynek 
1/1, 11-510 Wydminy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy. 
7.Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w 

tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 
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8.Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub 
Beneficjenta. 

9.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10.Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11.Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12.W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. 
Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

13.Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14.Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia  w ramach Projektu. 

15.Po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informację 
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych 
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)2. 

 

 

 

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

miejscowość i data czytelny podpis 

 

 

  

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

2 Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. 
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Załącznik nr 9 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA DZIECI 

 

zawarta w dniu 1 września 2020 r. w Wydminach  
pomiędzy: 
Odziałem Przedszkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Wydminach,  
ul. Grunwaldzka 94, NIP: 845 17 52 930 
 zwanego dalej „REALIZATOREM PROJEKTU" reprezentowanym przez Panią Dyrektor ZSO  
w Wydminach Dorotę Fiedorczyk  
a  

.............................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka) zwanego dalej Przedstawicielem Ustawowym 

 

zam.......................................................................................................................................................  

 

działającym na rzecz: ……….................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka)  

zwanym/-ną dalej „UCZESTNIKIEM" 

§ 1. 
 Przedmiotem niniejszej umowy jest udział dziecka w Projekcie pt. "Przedszkole marzeń"; Działanie 3.1 Kształcenie i 
edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt 
realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w okresie 01. 09. 2020 - 30. 06. 2021 r. Nr 
konkursu: RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/ współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 

§ 2. 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt realizowany w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 
3. Udział  w projekcie jest bezpłatny. 
4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wyżywienie podczas zajęć w oddziale przedszkolnym.  

§ 3. 

1. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika (rodzic/opiekun) przedkłada stosowne oświadczenie 

 o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na udział w projekcie przez Uczestnika oraz złożenie przez niego 

niezbędnych oświadczeń i dokumentów. 

2. Przedstawiciel Ustawowy (rodzic/opiekun) oświadcza, że Uczestnik kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu. 

§ 4. 

Realizator projektu zobowiązuje się do:  

a) Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dodatkowych zgodnie z przyjętym przez Zespół Zarządzający 

harmonogramem i tematyką (zajęcia rozwijające kreatywność i zajęcia z języka angielskiego).  

b) Wydłużenia czasu pracy oddziału przedszkolnego zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników.  

c) Udostępnienia nieodpłatnie Uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych.  

d) Prowadzenia dokumentacji zajęć.  

e) Zapewnienia kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne. 
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f) Zachowania poufności wszelkich danych osobowych udostępnionych przez Przedstawicieli ustawowych, z 

zastrzeżeniem potrzeb sprawozdawczości projektu określonego w wymaganiach RPO WP. 

§ 5. 

Rodzic/opiekun zobowiązany jest w imieniu Uczestnika do:  

1. Zgłaszania się na zajęcia edukacyjne w dniu, o godzinie i w miejscu zgodnie z harmonogramem zajęć.  

2. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach.  

3. Zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi podczas udziału w projekcie.  

4. Wypełniania anonimowych ankiet oceniających projekt, jeżeli takowe będą wymagane. 

5. Udzielania REALIZATOROWI PROJEKTU informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia sprawozdawczości 

projektu. 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w §2 pkt. 2.  

2. Przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun) może rozwiązać niniejszą umowę przed zakończeniem projektu za 

wypowiedzeniem złożonym na piśmie i jest ono skuteczne od dnia akceptacji go przez REALIZATORA PROJEKTU. 

§ 7 

1. REALIZATOR PROJEKTU może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji: nieusprawiedliwionego 

systematycznego niezgłaszania się Uczestnika na zajęcia projektowe. 

2.  Wypowiedzenie umowy jest skuteczne w momencie doręczenia go w formie pisemnej do Przedstawiciela 

ustawowego. 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

…..……………………………………… …………….……………………………..……………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

 

...................................................................... 
 PODPIS REALIZATORA PROJEKTU 
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Załącznik nr 10 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - RODZIC 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko)  

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

(adres zamieszkania, oraz numer kontaktowy 

 
Deklaruję swój udział w projekcie „Przedszkole Marzeń” realizowanym od dnia  01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer 
 i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - 
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia  
 
Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Zapoznałam/em się z regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję. 
2. Przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  

w celu ewaluacji, kontroli, audytu oraz sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 . 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Miejscowość, Data 

 
……………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 11 

Oświadczenie Uczestnika Projektu1 

dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

W związku z moim udziałem w realizacji Projektu pn. Przedszkole Marzeń RPWM.02.01.00-28-0007/20  

 

 

 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca). 

2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: 

iod@warmia.mazury.pl. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt 

jest możliwy pod adresem email: iod@miir.gov.pl. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków 

prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z 

realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: 

e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

g) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

h) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 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 beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

5.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem 

obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. Przedszkole Marzeń w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020. 

6.Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt – Gmina Wydminy, Plac Rynek 
1/1, 11-510 Wydminy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy. 
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7.Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w 

tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

8.Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub 
Beneficjenta. 

9.Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10.Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11.Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

12.W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. 
Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. 

13.Jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14.Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia  w ramach Projektu. 

15.Po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informację 
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, zgodnie z zakresem danych 
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(tzw. Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego)2. 

 

 

 

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

miejscowość i data                 czytelny podpis 

 

 

  

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

2 Dotyczy oświadczeń uczestników Projektów dla właściwych typów operacji. 
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Załącznik nr 12 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

o zapewnieniu obiadu 

 

W związku z przystąpieniem mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka)  do Projektu pn. Przedszkole Marzeń RPWM.02.01.00-28-0007/20 realizowanym przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi 
priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Numer i nazwa Działania: RPWM.02.01.00 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 10i - Ograniczenie  
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości 
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia, zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku obiadu/posiłku podczas realizacji  
projektu. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Miejscowość, Data 

 
 

 
……………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 13 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 

 

I. Dane dziecka: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………..Klasa ………………………………………………….…………………………… 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. Domowy …………………………………..…………………. Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………...... 

II. Dane rodziców: 

1. Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) …………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) …………………………………………………………………………………………………………..…. 

Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Pobyt dziecka w świetlicy: 

1. Przewidywane dni i godziny uczęszczania dziecka do świetlicy: 

Poniedziałek ………………………………………………………………………… 

Wtorek ………………………………………………………………………………… 

Środa …………………………………………………………………………………… 

Czwartek ……………………………………………………………………………… 

Piątek ………………………………………………………………………………….. 

2. Problemy zdrowotne i wychowawcze dziecka (na co należy zwrócić uwagę?) 

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

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

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

3. Osoba upoważniona do odbioru dziecka ze świetlicy (poza opiekunem z autobusu szkolnego) 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..tel. ………………………………………………… 

 

 



 
Projekt pn. „Przedszkole marzeń” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014 - 2020 

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

                   Data                                                                           Podpisy rodziców/opiekunów prawnych  

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej przy ZSO w Wydminach 

Cel i zadania świetlicy: 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do 

nauki i odpoczynku. 

2. Zadania świetlicy: 

- zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie ich oczekiwania na lekcje i po ich zakończeniu; 
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej; 
- organizowanie gier i zabaw ruchowych; 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
- kształtowanie postaw społeczno – moralnych; 
- przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego; 
- wyrabianie nawyków racjonalnego spędzania wolnego czasu; 
- kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej i podejmowania zadań zespołowych; 
- stymulowanie postawy twórczej; 
- wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia; 
 

Organizacja pracy w świetlicy: 
1. Do świetlicy szkolnej mają obowiązek uczęszczać wszystkie dzieci dojeżdżające z klas przedszkolnych  

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas przedszkolnych, których oboje z rodziców (opiekunów prawnych) pracują. 

3. Fakt pracy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka musi być potwierdzony zaświadczeniem z zakładu pracy rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Dzieci z klas przedszkolnych muszą być zapisane do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

5. Zapis dziecka dokonywany jest na specjalnej Karcie Zgłoszenia, którą można otrzymać u wychowawców świetlicy. 

6. Każdy rodzic/opiekun prawny lub opiekun autobusu szkolnego przyprowadzający i odbierający dziecko do świetlicy i ze świetlicy, zgłasza każdorazowo 

ten fakt bezpośrednio u wychowawcy świetlicy. 

7. Wszystkie dzieci wychodzą ze świetlicy za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy. 

8. Dzieci z grup przedszkolnych są zabierane do klas przez swoich wychowawców lub odprowadzane przez wychowawcę świetlicy. 

9. Po zakończonych zajęciach dzieci z grup przedszkolnych przyprowadzane są do świetlicy przez swoich wychowawców. 

10. Dzieci z grup przedszkolnych odbierane są ze świetlicy przez opiekunów z autobusów szkolnych lub przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby 

do tego  upoważnione wskazane imiennie na „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”. 

11. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez osobę, która nie została uwzględniona w Karcie Zgłoszenia, jeśli osoba ta ma pisemne 

upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie wypełni odpowiednie oświadczenie. 

12. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd i higienę osobistą. 

13. Plecaki i odzież dzieci pozostawiają w szatni. 

14. Wskazane jest korzystanie z obuwia zmiennego. 

15. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów, MP3 i innych przedmiotów przyniesionych z domu. 

16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy dziecka. 

17. Wychowawcy ponoszą odpowiedzialność tylko za dziecko, które przebywa na terenie świetlicy a nie szkoły. 

18. Dzieci mają obowiązek przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy w Sali, na boisku szkolnym, czy na spacerze. 

19. W świetlicy dzieci powinny zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego zachowania się. 

20. Po skończonych zajęciach lub zabawie dzieci zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku. 

21. Dzieci zobowiązani są do poszanowania zabawek i sprzętu będącego w świetlicy. 

22. Zachowanie się dziecka w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania. 

23. Fakt odbioru dziecka powinien być zgłoszony wychowawcy świetlicy przez osobę odbierającą. 

24. Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole. 

25. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 8 :50 i 13:50 – 16:30. 

26. Świetlica realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy. 

27. Wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły. 

28.  

 

AKCEPTUJĘ                         PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO …………………………………………………………………………………………………. 
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