REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU
W PROJEKCIE „KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW”
nr RPPD.03.03.01-20-0227/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego
na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§1.
Informacje ogólne o projekcie
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie „Kształcimy
Profesjonalistów” nr RPPD.03.03.01-20-0227/19.
2. Projekt „Kształcimy Profesjonalistów” realizowany jest przez Białostocką Fundację Kształcenia
Kadr jako Lidera oraz Miasto Suwałki – Partnera i Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach – Realizatora
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
Osi Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
3. Okres realizacji projektu: 01.08.2020-31.10.2022 r.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwój, równości szans i
niedyskryminacji, równouprawnienia płci, przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu
przestrzennego oraz współpracy.
§2.
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – oznacza projekt „Kształcimy Profesjonalistów” o nr RPPD.03.03.01-20-0227/19
2. Beneficjent/Lider – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
3. Partner – Miasto Suwałki
4. Realizator – Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach (ZS4)
5. Biuro projektu – siedziba Lidera ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok oraz siedziba Realizatora,
ul. Sejneńska 14; 16-400 Suwałki.
6. Uczestnik/uczestniczka – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 w
Suwałkach zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie.
7. TŻiUG – skrót nazwy kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych
8. TTŻ – skrót nazwy kierunku Technik technologii żywności
9. THOT – skrót nazwy kierunku Technik hotelarstwa
10. THAN- skrót nazwy kierunku Technik handlowiec

11. TE- skrót nazwy kierunku Technik ekonomista
12. TOT- skrót nazwy kierunku Technik obsługi turystycznej
§3.
Informacje o projekcie
1. Celem projektu jest podniesienie do końca X 2022r. kompetencji 150 uczniów 130K/20M z
kierunków TŻiUG, TTŻ, THOT, THAN, TE, TOT oraz doskonalenie kompetencji 10 N:10K
kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w
tym realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z zakresu kompetencji kluczowych i
zawodowych, staży zawodowych, kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i
staży dla nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
2. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie/uczennice (osoby nieaktywne zawodowo, w tym
uczące się) oraz nauczyciele/nauczycielki pracujący w ZS4 w Suwałkach w tym:




150 uczniów (130K/20M) kształcących się na kierunkach: TE 35 uczniów (33K/2M),
THAN 20 uczniów (19K/1M), THOT 20 uczniów (19K/1M), TOT 20 uczniów
(17K/3M), TTŻ 20 (17K/3M), TŻiUG: 35(25K/10M).
10 nauczycieli (10K) przedmiotów zawodowych

3. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia kierowane do uczniów:
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
a) Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze 2h/os. dla 75 uczniów
wszystkich kierunków w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, łącznie 150 uczniów
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów:
a) Koło naukowe Młody przedsiębiorca – 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy
10 osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 2 lata x 30
h)
b) Koła naukowe językowe – j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. francuski – 30h zajęć z
każdego języka w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 z każdego języka, grupy 10 osobowe,
łącznie 80 uczniów ze wszystkich kierunków, 240h (10 os. x 4 gr x 30 h x 2 lata)
c) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu realizacji projektów – 10h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy 8 osobowe, łącznie 32 uczniów ze wszystkich kierunków kształcenia, 40h (8
os. x 2 gr x 2 lata x 10h)
d) Zajęcia pozalekcyjne z zakresu tworzenia multimediów – 30h zajęć w roku szkolnym
2020/21 i 2021/22, grupy 8 osobowe, łącznie 16 uczniów ze wszystkich kierunków
kształcenia, 60h (8 os. x 1 gr x 2 lata x 30h)
Wsparcie uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów:
a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski, j. angielski, matematyka – 30h zajęć z
każdego przedmiotu w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 60
uczniów ze wszystkich kierunków, 180h (10 os. x 3 gr x 2 lata x 30 h)
b) warsztaty psychologiczno-pedagogiczne – 4 godziny warsztatów w roku szkolnym 2020/21
i 2021/22, grupy 8 osobowe, łącznie dla 32 uczniów wymagających wsparcia w zakresie
wyrównania dysproporcji edukacyjnych, 16h (8 os. x 2 gr. x 2 lata x 4 h)
Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów:

a) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe przygotowujące do egzaminów zawodowych – dla uczniów
wszystkich kierunków, 30h zajęć dla każdego z 6 kierunków kształcenia w roku szkolnym
2020/21 i 2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 120 uczniów ze wszystkich kierunków, 360h
(10 os. x 6 gr x 2 lata x 30 h)
b) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe Koło Gastronomiczne – Kuchnia Molekularna dla uczniów
z kierunku TTŻ i TŻiUG, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10 osobowe,
łącznie 20 uczniów, 60h (10 os. x 1 gr x 2 lata x 30 h)
c) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe Koło turystyczne – dla uczniów z kierunku TOT, 30h zajęć
w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h (10 os. x
1 gr x 2 lata x 30 h)
d) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe Koło Kuchnia XXI wieku dla uczniów z kierunku TTŻ i
TŻiUG, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 lub 2021/22, grupa 10 osobowa, łącznie 10
uczniów, 30h (10 os. x 1 gr x 1 rok x 30 h)
e) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe Koło Młodego Hotelarza dla uczniów z kierunku THOT,
30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h
(10 os. x 1 gr x 2 rok x 30 h)
f) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe Koło Młodego Ekonomisty dla uczniów z kierunku TE, 30h
zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h (10
os. x 1 gr x 2 rok x 30 h)
g) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe Koło Dekorowanie wyrobów cukierniczych dla uczniów z
kierunku TŻiUG, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 lub 2021/22, grupa 10 osobowa,
łącznie 10 uczniów, 30h (10 os. x 1 gr x 1 rok x 30 h)
Staże zawodowe dla uczniów
a) Indywidualne badanie luki kompetencyjnej uczestników staży, 4h/os.
b) Płatne staże zawodowe dla 40 uczniów wszystkich kierunków, 150h stażu/4 tyg. w roku
szkolnym 2020/21 i 2021/22
Walidacja kompetencji zawodowych uczniów
a) Sprawdzenie nabytych kompetencji zawodowych uczestników staży przez Komisję
Szkolenia i kursy specjalistyczne uczniów
a) Szkolenia specjalistyczne dla 80 uczniów wszystkich kierunków zgodnie z przeprowadzona
diagnozą
b) Szkolenia z pierwszej pomocy, 16h w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupa 15 osobowa,
łącznie 30 uczniów, 32h (15 os. x 1 gr x 2 lata x 16 h)
Zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej
a) Zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej, 4 godzinne zajęcia na uczelniach wyższych, w roku
szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów wszystkich kierunków, łącznie 40 uczniów, 32h
(10 os. x 8 wyjazdów x 4 h)
Wyjazdy edukacyjne w ramach współpracy z pracodawcami
a) Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku
THAN, 2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni
b) Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku TTŻ
i TŻiUG, 2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni
c) Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku
THOT i TOT, 2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni

d) Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku TE,
2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni
Pomoc stypendialna
a) 10 miesięczne stypendia dla 24 uczniów w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 w kwocie 500
zł/m-c
4. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia kierowane do nauczycieli:
Staże zawodowe dla nauczycieli
a) Indywidualne badanie luki kompetencyjnej uczestników staży, 4h/os.
b) Staże zawodowe dla 10 nauczycieli, 40h stażu/2 tyg. w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22
Szkolenia i kursy specjalistyczne dla nauczycieli
a) Szkolenia specjalistyczne dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych zgodnie z
przeprowadzona diagnozą, średnio 2 szkolenia/os.
b) Szkolenia z zakresu kompetencji pedagogicznych i społecznych, 16 h zajęć w roku szkolnym
2020/21 i 2021/22, grupy 5 osobowe, łącznie 10 nauczycieli, 32h (5 os. x 1 gr. x 16h x 2
lata)
§4.
Procedura rekrutacji
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Informacja o rekrutacji dostępna będzie na stronach: Lidera http://bfkk.pl/projekty/ksztalcimyprofesjonalistow-planowany-do-realizacji/ oraz Realizatora https://www.zs4.suwalki.pl/ oraz
w biurze Projektu, na radach pedagogicznych, spotkaniach zespołu przedmiotów zawodowych,
przez e-dziennik, Facebook oraz na cyklicznych spotkaniach z rodzicami.
Rekrutacja przeprowadzona będzie przez nauczycieli ZS 4 spośród uczniów wszystkich
kierunków kształcenia w okresie IX-XI każdego roku szkolnego, rekrutacja cykliczna, po 75
uczniów roku szkolnym 2020/21 i 2021/22.
Proces rekrutacji będzie jawny i otwarty, prowadzony z zachowaniem równości szans kobiet i
mężczyzn.
Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie aktualnie obowiązującego
formularza rekrutacyjnego.
Dokumenty rekrutacyjne: karta zgłoszeniowa, oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego w
przypadku osoby niepełnoletniej, deklaracja dostępne na stronie internetowej Lidera projektu
oraz w biurze Projektu.
Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście, drogą elektroniczną co ułatwi dostęp osobom młodym
chętnie korzystającym z nowoczesnych form, ale też usprawni dostęp osobom z
niepełnosprawnościami.
Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (jeżeli
dotyczy) należy złożyć w Biurze Projektu.
Wyniki rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu.
Po wyczerpaniu limitu miejsc na listach podstawowych zostaną utworzone listy rezerwowe. W
przypadku rezygnacji uczestniczki/uczestnika na jego miejsce przyjęta jest osoba z listy
rezerwowej. Przyjęcie uczestnika do udziału w projekcie z listy rezerwowej następować będzie
w sytuacji, kiedy inny uczestnik projektu zrezygnuje z udziału przed rozpoczęciem
zaplanowanej formy wsparcia oraz w momencie, kiedy zajęcia, w których osoba rezygnująca

uczestniczyła nie zostały zrealizowane w zakresie większym niż 25%1.
§5.
Zasady rekrutacji
1. W projekcie może wziąć udział 160 osób w tym: 150 uczniów (130K/20M) oraz 10
nauczycieli (10K) przedmiotów zawodowych.
2. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały zapewnioną możliwość udziału w projekcie,
formy wsparcia, materiały dydaktyczne i miejsce realizacji dostosowane będzie do ich
potrzeb.
3. Do udziału w projekcie dostęp będą mieli wszyscy uczniowie Technikum nr 4 w Zespole
Szkół Nr 4 w Suwałkach, bez względu na pochodzenie etniczne, narodowe, religię,
niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę oraz status społeczno-ekonomiczny z
zachowaniem kryteriów rekrutacji.
4. Kryterium dostępu ogólne (spełnia/nie spełnia):
 Status ucznia/uczennicy Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Suwałkach lub
 Nauczyciel zawodowych przedmiotów teoretycznych lub praktycznej nauki zawodu
zatrudniona w Zespole Szkół Nr 4 w Suwałkach.
5. Kryterium dostępu szczegółowe- dotyczy poszczególnych form wsparcia (spełnia/nie
spełnia):
 kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć z zakresu Rozwijanie kompetencji
kluczowych uczniów, Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów,
 kierunek kształcenia zgodny z tematyką kursów, szkoleń w ramach Szkolenia i kursy
specjalistyczne uczniów
 kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć Wsparcie uwzględniające
indywidualne potrzeby uczniów, motywacja ucznia, rekomendacja nauczyciela. W
przypadku większej liczby uczniów decyduje niska średnia ocen z przedmiotów.
których dotyczą zajęcia.
 kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć w ramach Wyjazdy edukacyjne w
ramach współpracy z pracodawcami
 udział w stażu zawodowym warunkuje udział w Walidacji kompetencji zawodowych
uczniów
6. Kryteria formalne (spełnia/nie spełnia):
 Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego we wskazanym
terminie rekrutacji,
 W przypadku kursów zawodowych i zajęć specjalistycznych obowiązują przepisy
prawa dotyczące spełnienia przez ucznia warunków określonych odrębnymi
przepisami lub praktyką organizacji ww. form wsparcia, tj. np. wymóg ukończenia
18 lat lub posiadanie ukończenia kursu podstawowego (jeśli dotyczy) – dotyczy
rekrutacji uczniów,
 W przypadku kursów zawodowych obowiązują przepisy prawa dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji i uprawnień zawodowych – dotyczy rekrutacji nauczycieli.
7. W procesie rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami przysługuje pierwszeństwo bez
wag punktowych– weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego.
8. Kryteria szczegółowe (według wagi punktowej):
1

nie dotyczy to szkoleń, staży, doradztwa




9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Płeć – kobieta – 2 pkt. kwalifikacyjne,
Miejsce zamieszkania – teren wiejski (weryfikacja na podstawie informacji
zawartych w części formularza rekrutacyjnego - Dane kontaktowe lub wskazane w
odrębnym oświadczeniu) - 2 pkt. kwalifikacyjne,
 Klasa: uczeń/uczennica III - IV klasy - 3 pkt. kwalifikacyjne, uczeń/uczennica II
klasy - 2 pkt. kwalifikacyjne, uczeń/uczennica I klas - 1 pkt. kwalifikacyjny
 Staż pracy nauczyciela/lki2 (stopień awansu)
 nauczyciel stażysta – 0 pkt.
 nauczyciel kontraktowy – 1 pkt. kwalifikacyjne
 nauczyciel mianowany – 2 pkt. kwalifikacyjne
 nauczyciel dyplomowany – 3 pkt. kwalifikacyjne
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów kwalifikacyjnych decyduje wysoka
średnia ocen z przedmiotów, których dotyczy forma wsparcia lub kolejność zgłoszeń.
W przypadku form wsparcia Doradztwo edukacyjno-zawodowe, Staże zawodowe dla
uczniów, Zajęcia na uczelni wyższej decydują kryteria punktowe oraz kolejność zgłoszeń.
W przypadku wsparcia kierowanego do nauczycieli decyduje rekomendacja dyrekcji oraz
motywacja nauczyciela określana na podstawie ścieżki awansu zawodowego (kryteria
szczegółowe) i ilości szkoleń, w których brał udział nauczyciel w ciągu 2 lat
poprzedzających rozpoczęcie projektu.
W przypadku formy wsparcia Pomoc stypendialna decydują dobre wyniki w nauce i z
zachowania:
 średni wynik za ostatni rok szkolny - 5,0 lub więcej - 5 pkt.
kwalifikacyjnych
 4,7- 4,99 - 4 pkt. kwalifikacyjne
 4,69 - 4,40 - 3 pkt. kwalifikacyjne
 4,39 -4,2-2 pkt. kwalifikacyjne
 4,19 - 4,0 -1 pkt. kwalifikacyjny
 poniżej 4 - 0 pkt. kwalifikacyjnych
Stypendium otrzyma 24 uczniów o najwyższej średniej w szkole na wszystkich kierunkach
kształcenia.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określone zostały w Regulaminie Programu
stypendialnego.
Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu (dotyczy uczniów) rozpocznie udział w projekcie
poprzez spotkania z doradca zawodowym, w ramach których zidentyfikowani zostaną
uczniowie o najwyższej motywacji, chęci do udziału w poszczególnych formach wsparcia.
Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia.
§6.
Uprawnienia i obowiązki Uczestnika:

1. Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
2. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów do zajęć.
3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i
przestrzegania jego zapisów.
4. Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, na które zostanie
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Dotyczy: szkoleń dla nauczycieli.

5.

6.

7.

8.
9.

zakwalifikowany.
Od uczestników/uczestniczek projektu wymaga się obecności na zajęciach, na które został
zakwalifikowany, w wymiarze min. 80% obecności lub zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności uczestnika/czki przekraczającej
limit określony w pkt. 5 uczestnik jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej
nieobecności pisemnie.
W indywidualnych przypadkach, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy przekroczono
dopuszczalny limit nieobecności, decyzją Dyrekcji i Kierownika Projektu w konsultacji z
osobą prowadzącą/nauczycielem prowadzącym zajęcia dopuszcza się odpracowanie zajęć w
indywidualnym toku.
Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia realizatora projektu o wszystkich
zmianach w danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego.
Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić bieżący i dalszy udział w zajęciach w ramach projektu.
§7.
Postanowienia końcowe

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wynikających w
szczególności ze zmian przepisów prawa, jak i uregulowań dotyczących Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz
przepisy prawa krajowego, dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy wewnętrzne Zespołu Szkół nr 4 w
Suwałkach.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
1. Formularz rekrutacyjny ucznia do udziału w projekcie
2. Formularz rekrutacyjny nauczyciela do udziału w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika wsparcia w związku z pandemią covid-19
4. Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia w związku z pandemią covid-19

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA
do udziału w projekcie „KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM
ODPOWIEDNIEGO KWADRATU

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię (imiona)

Wykształcenie

Nazwisko

PESEL

 podstawowe
 gimnazjalne

DANE KONTAKTOWE I ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU
Województwo

PODLASKIE

Kod pocztowy

-

Powiat

Gmina
Miejscowość

Ulica

Nr domu /
lokalu

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

STATUS* OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznacz właściwe „X”)

Osoba bierna zawodowo, w tym ucząca się w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach na
kierunku:
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik technologii żywności
Technik hotelarstwa
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Technik obsługi turystycznej
Numer klasy, do której uczęszczasz
STATUS* UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

 Tak

 Nie

 Odmawiam podania danych

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

 Tak

 Nie

Osoba z niepełnosprawnościami

 Tak

 Nie

 Odmawiam podania danych

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

 Tak

 Nie

 Odmawiam podania danych

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
…………………………………………………………
Miejscowość i data

……………………………….……………
Czytelny podpis uczestnika projektu3

………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

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

3

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

KARTA WYBORU FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
(zaznacz „X”)
Indywidualne
doradztwo
edukacyjnozawodowe

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze 2h/os. dla 75 uczniów wszystkich
kierunków w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, łącznie 150 uczniów
Koło naukowe Młody przedsiębiorca – 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10
osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 2 lata x 30 h)
Koła naukowe językowe – j. angielski, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10
osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 30 h x 2 lata)
Koła naukowe językowe – j. niemiecki, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10
osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 30 h x 2 lata)

Rozwijanie
kompetencji
kluczowych uczniów

Koła naukowe językowe – j. włoski, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10
osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 30 h x 2 lata)
Koła naukowe językowe – j. francuski, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10
osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 30 h x 2 lata)
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu realizacji projektów – 10h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy 8 osobowe, łącznie 32 uczniów ze wszystkich kierunków kształcenia, 40h (8 os. x
2 gr x 2 lata x 10h)
Zajęcia pozalekcyjne z zakresu tworzenia multimediów – 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy 8 osobowe, łącznie 16 uczniów ze wszystkich kierunków kształcenia, 60h (8 os. x
1 gr x 2 lata x 30h)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. polski – 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22,
grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 2 lata x 30
h)

Wsparcie
uwzględniające
indywidualne
potrzeby uczniów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – j. angielski – 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22,
grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 2 lata x 30
h)
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka – 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów ze wszystkich kierunków, 60h (10 os. x 1 gr x 2
lata x 30 h)
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne – 4 godziny warsztatów w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy 8 osobowe, łącznie dla 32 uczniów wymagających wsparcia w zakresie
wyrównania dysproporcji edukacyjnych, 16h (8 os. x 2 gr. x 2 lata x 4 h)

Szkolenia i kursy
specjalistyczne

Wyjazdy edukacyjne
w ramach
współpracy z
pracodawcami

Szkolenia specjalistyczne dla 80 uczniów wszystkich kierunków zgodnie z przeprowadzoną
diagnozą
Szkolenia z pierwszej pomocy, 16h w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupa 15 osobowa,
łącznie 30 uczniów, 32h (15 os. x 1 gr x 2 lata x 16 h)
Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku THAN,
2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni
Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku TTŻ i
TŻiUG, 2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni
Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku THOT i
TOT, 2 wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni

Wyjazdy edukacyjne na targi w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów kierunku TE, 2
wyjazdy x 30 uczniów x 3 dni
Zajęcia pozalekcyjne zawodowe przygotowujące do egzaminów zawodowych – dla uczniów
wszystkich kierunków, 30h zajęć dla każdego z 6 kierunków kształcenia w roku szkolnym 2020/21
i 2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 120 uczniów ze wszystkich kierunków, 360h (10 os. x 6 gr
x 2 lata x 30 h)
Koło Gastronomiczne – Kuchnia Molekularna dla uczniów z kierunku TTŻ i TŻiUG, 30h zajęć w
roku szkolnym 2020/21 i 2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h (10 os. x 1 gr x 2
lata x 30 h)
Rozwijanie
kompetencji
zawodowych
uczniów

Koło turystyczne – dla uczniów z kierunku TOT, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22,
grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h (10 os. x 1 gr x 2 lata x 30 h)
Koło Kuchnia XXI wieku dla uczniów z kierunku TTŻ i TŻiUG, 30h zajęć w roku szkolnym
2020/21 lub 2021/22, grupa 10 osobowa, łącznie 10 uczniów, 30h (10 os. x 1 gr x 1 rok x 30 h)
Koło Młodego Hotelarza dla uczniów z kierunku THOT, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h (10 os. x 1 gr x 2 rok x 30 h)
Koło Młodego Ekonomisty dla uczniów z kierunku TE, 30h zajęć w roku szkolnym 2020/21 i
2021/22, grupy 10 osobowe, łącznie 20 uczniów, 60h (10 os. x 1 gr x 2 rok x 30 h)
Koło Dekorowanie wyrobów cukierniczych dla uczniów z kierunku TŻiUG, 30h zajęć w roku
szkolnym 2020/21 lub 2021/22, grupa 10 osobowa, łącznie 10 uczniów, 30h (10 os. x 1 gr x 1 rok
x 30 h)

Staże zawodowe

Płatne staże zawodowe dla 40 uczniów wszystkich kierunków, 150h stażu/4 tyg. w roku szkolnym
2020/21 i 2021/22

Zajęcia dydaktyczne
na uczelni wyższej

Zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej, 4 godzinne zajęcia na uczelniach wyższych, w roku
szkolnym 2020/21 i 2021/22 dla uczniów wszystkich kierunków, łącznie 40 uczniów, 32h (10 os.
x 8 wyjazdów x 4 h)
Nazwy kierunków

TŻiUG –Technik żywienia i usług gastronomicznych TTŻ –Technik technologii żywności THOT –Technik hotelarstwa
THAN- Technik handlowiec TE- Technik ekonomista TOT- Technik obsługi turystycznej

………………………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………………..
Miejscowość i data
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……………………………….……………
Czytelny podpis uczestnika projektu4

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

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

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ
W REALIZACJI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do udziału w realizacji projektu pn. „Kształcimy profesjonalistów”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/
procesów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd
Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 15-888
Białystok,
tel. +48 (85) 66 54 549,
e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl,
www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych
przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację
programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25
00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl);
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.gov.pl
i iod@wrotapodlasia.pl);
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy
UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w
ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Białostocka
Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok, partnerowi – Miasto Suwałki
oraz Realizatorowi - Zespołowi Szkół nr 4 w Suwałkach oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach
RPOWP na lata 2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych
w pkt 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata
2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty
świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;

moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020
oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
RPOWP 2014-2020.
8)

1)
2)
3)

4)

*

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika projektu*/osoby biorącej
udział w realizacji projektu

Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, w pełni go akceptuję i będę
przestrzegać oraz spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam zgodę
na: utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach i publikowanie zdjęć na stronie internetowej
projektu.
Oświadczam, że przystępuję do projektu będąc świadomym sytuacji epidemiologicznej
panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam
występować z roszczeniami wobec realizatora projektu.
…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika projektu**/osoby biorącej
udział w realizacji projektu

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



Dotyczy uczestnika projektu.

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE *
Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: …………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………
…………………….…………..………….…..…………………………………...……………………………………………………..……
…………………………………………………..…………………….…………..………….…..…………………………………...………

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

Data, czytelny podpis nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga

* Oświadczenie sporządzone wyłącznie na potrzeby rekrutacji, będzie przetwarzane tylko w celu udzielenia wsparcia i
rekrutacji do projektu „Kształcimy profesjonalistów”.

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA
do udziału w projekcie „KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW”
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM
ODPOWIEDNIEGO KWADRATU

DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

Imię (imiona)

Wykształcenie

Nazwisko

PESEL







podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne
policealne
wyższe

DANE KONTAKTOWE I ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU
Województwo

PODLASKIE

Kod pocztowy

-

Powiat

Gmina
Miejscowość

Ulica

Nr domu /
lokalu

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

STATUS* OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznacz właściwe „X”)

Miejsce zatrudnienia
Nauczyciel kształcenia
zawodowego, w tym:
 nauczyciel praktycznej
nauki zawodu
 nauczyciel przedmiotów
teoretycznych

 nauczyciel stażysta

 Tak
 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 nauczyciel kontraktowy

Stopień awansu
zawodowego

 nauczyciel mianowany
 nauczyciel dyplomowany

STATUS* UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,  Tak
osoba obcego pochodzenia

 Nie

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań

 Tak

 Nie

Osoba z niepełnosprawnościami

 Tak

 Nie

 Odmawiam podania danych

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

 Tak

 Nie

 Odmawiam podania danych

 Odmawiam podania danych

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
…………………………………………………………
Miejscowość i data

……………………………….……………
Czytelny podpis uczestnika projektu

KARTA WYBORU FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
(zaznacz „X” i wpisz tematykę szkolenia)
Szkolenia specjalistyczne dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych średnio 2 szkolenia/os.
Szkolenia i kursy
specjalistyczne

Tematyka:
Tematyka:
Szkolenia z zakresu kompetencji pedagogicznych i społecznych, 16 h zajęć w roku szkolnym
2020/21 i 2021/22, grupy 5 osobowe, łącznie 10 nauczycieli, 32h (5 os. x 1 gr. x 16h x 2 lata)

Staże zawodowe

Staże zawodowe dla 10 nauczycieli 40h stażu/2 tyg. w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22

1) Niniejszym oświadczam, iż jestem nauczycielem/nauczycielką zawodowych przedmiotów
teoretycznych lub praktycznej nauki zawodu w zakresie nauczania treści związanych z
tematyką wyżej wybranych szkoleń.
2) Przedmioty, których nauczam w ZS4 w Suwałkach to:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ
W REALIZACJI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do udziału w realizacji projektu pn. „Kształcimy profesjonalistów”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/
procesów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd
Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 15-888
Białystok,
tel. +48 (85) 66 54 549,
e-mail:
kancelaria@wrotapodlasia.pl,
www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych
przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację
programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25
00 130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl);
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (e-mail: iod@miir.gov.pl
i iod@wrotapodlasia.pl);
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy
UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w
ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, beneficjentowi realizującemu projekt – Białostocka
Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok, partnerowi – Miasto Suwałki
oraz Realizatorowi - Zespołowi Szkół nr 4 w Suwałkach oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w ramach
RPOWP na lata 2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych
w pkt 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata
2014-2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty

świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione,
operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;
8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020
oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu
na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
RPOWP 2014-2020.

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika projektu/osoby biorącej
udział w realizacji projektu

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, w pełni go akceptuję i
będę przestrzegać oraz spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w
projekcie.
2) Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3) W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam
zgodę na: utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach i publikowanie zdjęć na stronie
internetowej projektu.
4) Oświadczam, że przystępuję do projektu będąc świadomym sytuacji epidemiologicznej
panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam
występować z roszczeniami wobec realizatora projektu.

…..………………………………………

……………………………………………

Miejscowość i data

Czytelny podpis uczestnika projektu/osoby biorącej
udział w realizacji projektu

Załącznik nr 3a

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Kształcimy profesjonalistów”
1. Oświadczam, że rozpoczynając udział w szkoleniu/kursie/stażu/ zajęciach dydaktycznych na
uczelniach/wyjazdach edukacyjnych* jestem świadomy/a sytuacji epidemiologicznej
panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS CoV-2 nie zamierzam
występować z roszczeniami wobec organizatora wsparcia, Białostockiej Fundacji
Kształcenia Kadr i Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Oświadczam, że zostałem/łam przeszkolony/a w zakresie: Jak prawidłowo myć ręce,
Technika dezynfekcji rąk, etykieta kaszlu i kichania, instrukcja noszenia maski ochronnej.
4. Oświadczam, że otrzymałem/am materiały zabezpieczające w postaci maseczki ochronnej
wielokrotnego użytku i płynu do dezynfekcji rąk.
5. Oświadczam, iż korzystając ze wsparcia na terenie szkoły będę przestrzegać procedury
bezpieczeństwa obowiązującej w szkole.
6. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że w wyniku wywiadu
epidemiologicznego przeprowadzonego ze mną, organizator wsparcia może odmówić
dopuszczenia mnie do udziału we wsparciu.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonywanie przez organizatora wsparcia pomiaru
temperatury ciała w dowolnym dniu trwania szkolenia/kursu/stażu/ zajęć dydaktycznych na
uczelniach/wyjazdu edukacyjnego.

.............................
Miejscowość, data

* - niepotrzebne skreślić

.............................................................................
Czytelny podpis uczestnika /Opiekuna prawnego
w przypadku ucznia niepełnoletniego

Wywiad epidemiologiczny

1.

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani lub ktoś z osób
zamieszkujących z Panem/Panią za granicą w rejonie transmisji koronawirusa?

 tak

 nie

2.

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem?

 tak

 nie

3.

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą objętą kwarantanną
lub nadzorem epidemiologicznym?

 tak

 nie

4.

Czy obecnie występują u Pana/Pani lub którejś z osób zamieszkujących z
Panem/Panią objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni,
bóle gardła, biegunka, inne)?

 tak

 nie

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany w powyższym
wywiadzie epidemicznym.

.............................
Miejscowość, data

.............................................................................
Czytelny podpis uczestnika

....................................................................................
Podpis organizatora wsparcia

Załącznik nr 3b

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
„Kształcimy profesjonalistów”

1. Oświadczam, że rozpoczynając udział w zajęciach dodatkowych w formie kół naukowych,
zajęć pozalekcyjnych/ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych/ warsztatów psychologicznopedagogicznych/doradztwa edukacyjno-zawodowego* jestem świadomy/a sytuacji
epidemiologicznej panującej w regionie i kraju. W przypadku zakażenia wirusem SARS
CoV-2 nie zamierzam występować z roszczeniami wobec organizatora wsparcia,
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr i Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Oświadczam, że zostałem/łam przeszkolony/a w zakresie: Jak prawidłowo myć ręce,
Technika dezynfekcji rąk, etykieta kaszlu i kichania, instrukcja noszenia maski ochronnej.
4. Oświadczam, iż korzystając ze wsparcia na terenie szkoły będę przestrzegać Procedury
Bezpieczeństwa obowiązującej w szkole.

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

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

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika /Opiekuna prawnego
w przypadku ucznia niepełnoletniego

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
Wytyczne realizacji wsparcia udzielanego przez Wykonawcę zewnętrznego wynikające ze
stanu pandemii w ramach projektu
„Kształcimy profesjonalistów”
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w regionie i kraju osoby/podmioty udzielające
wsparcia mają obowiązek stosowania niniejszych Wytycznych podczas realizacji usług.
1. Osoby/podmioty udzielające wsparcia zapewniają prowadzenie wsparcia z uwzględnieniem
odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów
zdrowia i właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych
branż.
2. Osoby/podmioty udzielające wsparcia zobowiązane są do zapewnienia braku kontaktu grupy
uczestników z innymi grupami.
3. Minimalna przestrzeń dla uczestników wsparcia w sali określana na podstawie odrębnych
przepisów stosownych służb. Z pomieszczenia, w którym prowadzone jest wsparcie, należy
usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
Wyposażenie wykorzystywane podczas wsparcia należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
4. Zajęcia teoretyczne może realizować w formule zdalnej po uprzednim sprawdzeniu, iż każdy
uczestnik ma możliwość techniczną uczestnictwa w takiej formie. W przypadku braku
możliwości technicznych Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza takie wsparcie lub
realizuje zajęcia w formule tradycyjnej przy zachowaniu wymogów sanitarnoepidemicznych.
5. Sprzęt wykorzystywany podczas wsparcia powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go
przed używaniem.
6. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte
lub zdezynfekowane.
7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
8. Wyjścia poza miejsce wsparcia odbywa się wyłącznie z zachowaniem dystansu społecznego
albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa.
9. Należy unikać organizowania większych skupisk uczestników wsparcia w jednym
pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy
wykorzystywać co drugi boks.
10. Prowadzący wsparcia powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący
min. 1,5 m.
11. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk i w wyznaczonych obszarach.
12. Wykonawca powinien posiadać termometr bezdotykowy oraz dezynfekować go po użyciu
w danej grupie.
13. Wykonawca powinien w każdym dniu wsparcia, przed jego rozpoczęciem dokonać pomiaru
temperatury ciała uczestnika, zapisując pomiar w Tabeli pomiarów temperatury ciała.

14. Tabela pomiarów w oryginale powinna zostać dołączona do dokumentacji niezbędnej do
rozliczenia wsparcia.

Tabela pomiarów temperatury ciała

Lp.

Nazwisko i
imię
uczestnika

Temperatura ciała
Data

data

data

data

data

data

.............................................................
Podpis organizatora wsparcia
15. Jeżeli uczestnik szkolenia przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a następnie
niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku
uczestnika niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.
16. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
17. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
18. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników.
19. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
W przypadku zmiany zaleceń, wynikających ze zmiany sytuacji epidemicznej, niniejsze wytyczne
będą aktualizowane.

