REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Od stażysty do specjalisty. Nowa
jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe“
DLA NAUCZYCIELI/INSTRUKTORÓW ZAWODU
realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

§1
SŁOWNIK POJĘĆ
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie-należy przez to rozumieć projekt pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa
jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”
realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-0024/18
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Regulaminie-należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” dla nauczycieli/instruktorów
zawodu.
3. Beneficjencie-należy przez to rozumieć Gminę Wrocław.
4. Realizatorze Projektu-należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego
we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a (CKZ).
5. Kandydacie-należy przez to rozumieć nauczycieli/instruktorów zawodu z placówek
objętych projektem, kształcących uczniów w zawodach wpisujących się w jeden z
wymienionych
obszarów
kształcenia:
mechaniczny
i
górniczo-hutniczy,
elektryczno-energetyczny,
administracyjno-usługowy,
turystycznogastronomiczny, ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.
6. Uczestniku Projektu-należy przez to rozumieć zakwalifikowanych do udziału w
projekcie nauczycieli/instruktorów zawodu z placówek objętych projektem.
7. Placówce objętej Projektem-należy przez to rozumieć następujące placówki:
Elektroniczne
Zakłady
Naukowe,
Technikum
Nr
15,
Zespół
Szkół
Gastronomicznych, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Logistycznych, Centrum
*

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Kształcenia Zawodowego tj. szkoły, w których prowadzone jest kształcenie w
obszarach: mechanicznym i górniczo-hutniczym, elektryczno-energetycznym,
administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym.
8. Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć powołany na potrzeby realizacji
projektu zespół, którego zadaniem jest rekrutacja Uczestników Projektu, złożony z
kierownika projektu i pracownika zespołu projektu.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria
rekrutacji Uczestników Projektu „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość
kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” oraz
postanowienia i regulacje dotyczące Uczestnika Projektu, a także form wsparcia
przewidzianych w ramach Projektu.
2. Projekt „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” realizowany jest w okresie od
01.12.2019r. do 31.10.2021r.
3. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.
4. Zespół Projektu „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we
wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” ma siedzibę w
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.
5. W projekcie może wziąć udział 16 nauczycieli/instruktorów zawodu (5K, 11M) z
wrocławskich placówek oświatowych wskazanych w par. 1 pkt. 7.
6. Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz
wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku
pracy 220 uczniów wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe
(Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła nr 2 w ZS nr 2, Technikum nr 15, Technikum
nr 16 w ZS nr 3, Technikum nr 12 i Branżowa szkoła nr 12 w ZSL, Technikum nr
10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 9 i Branżowa szkoła nr
9 w ZSG) kształcących się w kluczowych dla Dolnego Śląska branżach w jednym z
poniższych obszarów kształcenia1: mechanicznym i górniczo-hutniczym,
elektryczno-energetycznym,
administracyjno-usługowym,
turystycznogastronomicznym oraz CKZ jako placówki oświatowej. Jednym z celów
szczegółowych jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego
poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności przez 16 nauczycieli/instruktorów
zawodu oraz doposażenie 4 szkół w specjalistyczny sprzęt i technologie
wspomagające praktyczną naukę zawodu w okresie od 01.12.2019 do
31.10.2021.
7. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują kursy kwalifikacyjne dla
nauczycieli/instruktorów zawodu zorganizowane przez wyspecjalizowane podmioty
zewnętrzne, dostosowane do potrzeb uczestników szkoleń, a także studia
podyplomowe i staże u pracodawców ukierunkowane na wzbogacenie warsztatu
dydaktycznego o wiedzę praktyczną i jej aktualizację stosownie do nowych
trendów.

1

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

8. Uczestnik Projektu może wziąć udział tylko w jednej formie wsparcia.

§3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisania deklaracji
uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria formalne:
a) jest nauczycielem/instruktorem zawodu
projektem wskazanych w par. 1 pkt. 7,

w

jednej

z

placówek

objętych

b) kształci uczniów w jednym z wymienionych obszarów kształcenia:
mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektryczno-energetyczny, administracyjnousługowy, turystyczno-gastronomiczny
2.

Uczestnicy projektu skorzystają z form wsparcia zgodnych z kierunkiem
nauczania.
§4
FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) kursy kwalifikacyjne [dla 6 uczestników] - wsparcie ma na celu podniesienie
kompetencji nauczycieli/instruktorów zawodu i aktualizację wiedzy poprzez udział
w dostosowanych do ich potrzeb i harmonogramu pracy zawodowej
certyfikowanych kursach kwalifikacyjnych. Planowane jest przeprowadzenie
następujących kursów:


Uprawnienia SEP do 1kV [6 uczestników, kurs trwa min. 30 godz.
edukacyjnych]
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb edukacyjnych, udział w tej formie
wsparcia przewidziany jest wyłącznie dla nauczycieli/instruktorów zawodu
z Elektronicznych Zakładów Naukowych. Kurs będzie realizowany przez
wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne.
W ramach projektu:






*

przeszkolonych zostanie 6 nauczycieli/instruktorów zawodu
kurs będzie realizowany pomiędzy październikiem a grudniem 2020 r.
kurs odbędzie się na terenie Wrocławia
kurs realizowany będzie na podstawie umowy uczestnictwa w kursie
kwalifikacyjnym, zawartej pomiędzy uczestnikiem a Realizatorem projektu
kurs odbędzie się w ramach grupy zamkniętej, dedykowanej uczestnikom
projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego




po ukończeniu kursu nauczyciele/instruktorzy zawodu przystąpią do
egzaminu zewnętrznego przed komisją kwalifikacyjną SEP
uzyskanie kwalifikacji (rozumianych zgodnie z dok. MIiR Podstawowe inf.
dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z
EFS) potwierdzą zaświadczenia i wydane uprawnienia (legitymacje SEP)

b) studia podyplomowe [dla 1 uczestnika] - wsparcie ma na celu podniesienie
kompetencji nauczycieli/instruktorów zawodu i aktualizację wiedzy poprzez udział
w
studiach
podyplomowych
umożliwiających
uzyskanie
przygotowania
pedagogicznego przez nauczyciela przedmiotów zawodowych nieposiadającego
przygotowania pedagogicznego z Zespołu Szkół Logistycznych - zgodnie
z przeprowadzoną diagnozą potrzeb edukacyjnych.
W ramach projektu:





studia podyplomowe zrealizuje 1 nauczyciel zawodu
studia podyplomowe potrwają min. 2 semestry (min. 270 godzin) i
realizowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić
nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli, a także zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela
studia podyplomowe realizowane będą na podstawie umowy udziału w
studiach podyplomowych zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Realizatorem
Projektu a także na podstawie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
zawartej pomiędzy uczestnikiem studiów podyplomowych a uczelnią

c) staże u pracodawców [dla 9 uczestników]- wsparcie ma na celu podniesienie
kompetencji nauczycieli/instruktorów zawodu i aktualizację wiedzy poprzez udział
w stażach ukierunkowanych na wzbogacenie warsztatu dydaktycznego o wiedzę
praktyczną i jej aktualizację stosownie do nowych trendów technologicznych.
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb edukacyjnych – wsparcie skierowane
jest do nauczycieli/instruktorów zawodu z Technikum nr 15 [1 os.], ZS nr 2 [4
os.], ZSG i CKZ [4 os.].
W ramach projektu:






staż zrealizuje 9 nauczycieli/instruktorów zawodu
staż będzie trwał 40 godz. i zostanie zrealizowany w okresie nie krótszym
niż 2 tygodnie
staż zostanie zrealizowany przez każdego z nauczycieli/instruktorów
zawodu w terminach dostosowanych do systemu pracy danego pedagoga i
możliwości pracodawcy
dobór staży będzie uwzględniał preferencje, dotychczasowe doświadczenie
zawodowe i potrzebę podniesienia konkretnych umiejętności/wiedzy



danego nauczyciela zawodu
staż realizowany będzie na podstawie trójstronnej umowy o staż zawartej
pomiędzy Uczestnikiem, Realizatorem Projektu i Pracodawcą

§5
ZASADY REKRUTACJI
1. Rozpoczęcie rekrutacji planowane jest na 1.02.2020r. a zakończenie 30.09.2020r.
2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie powołana do tego celu Komisja
Rekrutacyjna.
3. Udział w Projekcie zaplanowany został dla 16 nauczycieli/instruktorów zawodu, w
tym 5 kobiet i 11 mężczyzn.
4. Rekrutacja do projektu będzie uwzględniać założone w projekcie wskaźniki
dotyczące udziału określonej liczby kobiet i mężczyzn.
5. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego.
W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę miejsc dostępnych dla
danej formy wsparcia, przyznane zostaną punkty premiujące dla:
- nauczycieli/instruktorów zawodu nieobjętych w ostatnich 3 latach doskonaleniem
zawodowym (+5 pkt.)
- nauczycieli/instruktorów zawodu z niepełnosprawnością (+5 pkt.)
- nauczycieli/instruktorów zawodu powyżej 50 roku życia (+5 pkt.)
6. Przebieg rekrutacji zaplanowany jest następująco:
a) przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkołach z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych wspomagających pracę szkoły (np. e-dzienniki, poczta
wewnętrzna), w trakcie spotkań rady pedagogicznej, na stronach www
placówek objętych projektem oraz Realizatora Projektu,
b) złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza
zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia do
dnia 30.09.2020 r. do godz. 15:00. Formularz zgłoszeniowy stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz jest dostępny na stronie
www.ckp.pl w zakładce Projekty unijne. W związku z obecną sytuacją
epidemiczną, formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej
(podpisany skan) na adres: eniedbalka@ckz.edu.pl
c) weryfikacja formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną pod kątem
spełnienia kryteriów formalnych i (jeśli dotyczy) – kryteriów premiujących,
d) przygotowanie list podstawowych i rezerwowych przez Komisję Rekrutacyjną.
W przypadku zainteresowana przekraczającego liczbę miejsc, do udziału w
danej formie wsparcia zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą
punktów
premiujących
przyznanych
na
etapie
oceny
formularza
zgłoszeniowego. W drugiej kolejności o zakwalifikowaniu do projektu decyduje
kolejność zgłoszeń. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału
w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca,
e) po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Projektu (umieszczenie na
liście podstawowej) złożenie do Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym przez
Realizatora Projektu terminie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń
stanowiących załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszego Regulaminu (dostępnych na

stronie internetowej www.ckz.edu.pl, zakładka Projekty unijne oraz
wysyłanych pocztą elektroniczną osobom zakwalifikowanym do udziału w
Projekcie). W związku z obecną sytuacją epidemiczną, ww. dokumenty należy
złożyć
w
formie
elektronicznej
(podpisany
skan)
na
adres:
eniedbalka@ckz.edu.pl
f) w uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może zażądać
dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność kandydata,
g) nie dostarczenie ww. dokumentacji w ustalonym przez Realizatora Projektu
terminie i/lub niepodanie informacji wymaganych w dokumentach
wymienionych w pkt. e) jest tożsame z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie,
h) w przypadku niewyczerpania puli miejsc, przeprowadzona zostanie rekrutacja
uzupełniająca.
§6
ZASADY UDZIAŁU W WYBRANYCH FORMACH WSPARCIA ORAZ
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
a) Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w wybranej
formie wsparcia. W przypadku przerwania udziału w wybranej formie wsparcia
bez ważnego powodu (ważnym powodem jest w szczególności choroba
potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim) Realizator projektu może
obciążyć Uczestnika kosztami (wynoszącymi w zależności od wybranej formy
wsparcia od kilkuset do kilku tysięcy zł). Każdorazowo podjęcie przez
Realizatora projektu decyzji o obciążeniu uczestnika kosztami uczestnictwa w
projekcie podejmuje Kierownik projektu na podstawie przedstawionych
dokumentów oraz po wysłuchaniu uczestnika.
b) Uczestnik projektu, który jako formę wsparcia wybrał kurs
kwalifikacyjny,
zobowiązany
jest
przystąpić
do
egzaminu
zewnętrznego realizowanego przez uprawnione instytucje/podmioty.
Uczestnik projektu, który jako formę wsparcia wybrał studia
podyplomowe, zobowiązany jest do zaliczenia realizowanych
przedmiotów na ocenę pozytywną, co zostanie potwierdzone
świadectwem
ukończenia
studiów
podyplomowych.
Uczestnik
projektu, który jako formę wsparcia wybrał staż, zobowiązany jest do
zrealizowania go w wymiarze 40 godzin, co zostanie potwierdzone
zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę.
c) Uczestnik Projektu ma prawo do kontaktowania się z Realizatorem Projektu w
sprawach związanych z udziałem w Projekcie.
d) Uczestnik Projektu ma prawo do równego traktowania.
e) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia uczestnictwa w
wybranej formie wsparcia każdorazowo na liście obecności, wypełniania ankiet
ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu.
f) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania ze
strony Beneficjenta oraz Realizatora Projektu związane z realizacją Projektu
(telefonicznie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej) również po
zakończeniu udziału w projekcie.

§7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI REALIZATORA PROJEKTU
1. Realizator Projektu zobowiązuje się do:
a) dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny działań i stałego ewaluowania
działań podejmowanych w ramach realizowanego Projektu,
b) zapewnienia Uczestnikom Projektu możliwości bezpłatnego korzystania ze
zorganizowanych w ramach Projektu działań, zgodnie z zapisami wniosku o
dofinansowanie Projektu oraz harmonogramem udostępnionym Uczestnikom.
2. Realizator Projektu ma prawo do:
a) uzyskania od Uczestników Projektu wszelkich niezbędnych dokumentów i
oświadczeń pozwalających na realizację Projektu,
b) w przypadkach losowych - zmiany terminów realizacji form wsparcia, o czym
poinformuje Uczestników Projektu ze stosownym wyprzedzeniem poprzez
informację udzieloną na stronie WWW projektu oraz przekazaną bezpośrednio
Uczestnikom Projektu,
c) monitoringu zgodności realizowanych działań z zakładanymi celami i
harmonogramem, wizyty monitoringowej w placówkach objętych Projektem,
monitoringu form wsparcia, a także monitoringu wskaźników i rezultatów.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje w okresie od 1.09.2020r. do 31.10.2021r.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Realizatora projektu
www.ckz.edu.pl w zakładce Projekty unijne oraz w siedzibie Realizatora
Projektu, pok. 409.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, o czym powiadomi uczestników w sposób zapewniający
otrzymanie informacji w odpowiednim terminie.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie
są uregulowane w niniejszym regulaminie, pozostaje w gestii Dyrektora
Centrum Kształcenia oraz Kierownika Projektu, którzy kierują się w procesie
podejmowania decyzji przede wszystkim zewnętrznymi wytycznymi w zakresie
realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz przepisami
obowiązującego prawa.

Kierownik Projektu

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego

……………………………………

…………………………………….

Joanna Handziak-Buczko

Mgr Anna Chołodecka

Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy
Data i godzina wpływu
formularza

Suma punktów

Podpis oceniającego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe.
nr RPDS.10.04.01-02-0024/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w
ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy –
konkursy horyzontalne
UWAGA! Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny ręcznie
lub komputerowo.
DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE
Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Wiek w dniu złożenia
formularza
Telefon
Adres email
DANE ADRESOWE
Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr budynku/nr lokalu

EDUKACJA
Wykształcenie

☐ ponadgimnazjalne
☐ policealne
☐ wyższe

Placówka, w której
naucza kandydat/ka
(proszę zaznaczyć X
przy właściwej szkole)

Elektroniczne Zakłady Naukowe
Zespół Szkół Gastronomicznych
Zespół Szkół Nr 2
Zespół Szkół Logistycznych
Technikum Nr 15
Centrum Kształcenia Zawodowego

Zawód wykonywany
przez kandydata/tkę
(proszę zaznaczyć X)

☐ nauczyciel kształcenia zawodowego
☐ instruktor zawodu

Czy w ostatnich 3 latach kandydat/ka został/a objęty/a doskonaleniem
zawodowym?

☐ tak

☐ nie

Czy kandydat/ka jest osobą z niepełnosprawnościami?

☐ tak

☐ nie

☐ odmowa podania
informacji

Czy kandydat/ka posiada specjalne potrzeby szkoleniowe?

☐ tak*
*

Jeśli tak, to jakie………………………………………………………………………………………………………..

☐ nie
Czy kandydat/ka posiada specjalne potrzeby ze względu na
niepełnosprawność?

☐ tak
*

Jeśli tak, to jakie………………………………………………………………………………………………………..

☐ nie

DEKLARACJA UDZIAŁU W DANEJ FORMIE WSPARCIA:
Deklaruję chęć udziału w2:

☐ kursie Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
☐ studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli
☐ stażu u pracodawcy
Preferowany termin realizacji stażu w wymiarze 40 godzin:

3

Data i czytelny podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn.“Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe“ przyjmuję do wiadomości, iż:
1)

2)

3)

4)

5)

2

Administratorem moich danych jest:

w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego
12-14, 50-411 Wrocław;

w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej
2/4, 00-926 Warszawa
Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail
iod@miir.gov.pl;
Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w
celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6
ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.
W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

uczestnik może skorzystać wyłącznie z jednej formy wsparcia
np. w trakcie roku szkolnego, ferii, wakacji itp. Możliwość przyjęcia na staż w preferowanym terminie
uzależniona jest od pracodawcy
3

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,

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,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn.
zm.),

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
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego, Beneficjent oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego,
Instytucji
Zarządzającej
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na
potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
8) Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), jednakże
odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu skierowanego do grup
charakteryzujących
się
przedmiotowymi
cechami,
skutkuje
brakiem
możliwości
weryfikacji
kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.
9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ
przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają
Administratorzy.
10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
11) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis
kandydata/tki

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych
dotyczących zdrowia wyłącznie przez:

Marszałka
Województwa
Dolnośląskiego
z
siedzibą
we
Wrocławiu
50-411,
Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz

Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa
w celach realizacji projektu pn. “Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe“, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia,
monitoringu,
ewaluacji,
kontroli,
audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie ma
zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
UWAGA: W przypadku osoby niepełnoletniej, dokument powinien zostać podpisany zarówno przez daną osobę,
jak i jej prawnego opiekuna.

…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis
kandydata/tki

Załącznik 2: Deklaracja uczestnictwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
w Projekcie pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe“ realizowanym przez Centrum Kształcenia
Zawodowego we Wrocławiu w imieniu Gminy Wrocław
Ja, niżej podpisana/y...............................................................................................
(imię i nazwisko)

Nauczyciel zawodu w szkole…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres szkoły)

............................................................................................................................
deklaruję udział w Projekcie pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we
wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe“ realizowanym przez Gminę
Wrocław we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy– konkursy
horyzontalne, i oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie i tym samym zobowiązuję się do jego przestrzegania;
2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie tj.:
-jestem nauczycielem zawodu w jednej ze szkół objętych projektem
-kształcę uczniów w zawodzie wpisującym się w jeden z wymienionych obszarów
kształcenia:
mechaniczny
i
górniczo-hutniczy,
elektryczno-energetyczny,
administracyjno-usługowy, turystyczno-gastronomiczny;
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z moim udziałem w
trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu;
4. Zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji do 4
tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie;
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji i
promocji Projektu;
6. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
.......................................
Miejscowość, data

*

............................................
Podpis Uczestnika Projektu

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE DODATKOWE
nt. Uczestników Projektu pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we
wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe“
Czy uczestnik projektu przynależy do mniejszości narodowej lub etnicznej, jest
migrantem, osobą obcego pochodzenia?

☐ tak

☐ nie

☐ odmowa podania
informacji

Czy uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z
dostępu do mieszkań?

☐ tak

☐ nie

Czy uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej?
(m.in. osoba zamieszkująca na terenach wiejskich**, bezdomna, wykluczona z dostępu
do mieszkań, osoba uzależniona od narkotyków)

☐ tak

☐ nie

☐ odmowa podania
informacji

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

............................................
Podpis Uczestnika Projektu

________________________
** Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca
2014 r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji
DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny
wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). W województwie
dolnośląskim jako obszary wiejskie zostały wskazane gminy: Bolesławiec (gmina wiejska), Gromadka,
Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie,
Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Kamienna Góra (gmina wiejska),
Lubawka, Marciszów, Leśna, Lubań (gmina wiejska), Platerówka, Siekierczyn, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk,
Wleń, Zawidów, Bogatynia, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec (gmina wiejska), Wojcieszów, Pielgrzymka,
Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja (gmina wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno,
Niechlów, Wąsocz, Chojnów (gmina wiejska), Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja,
Lubin (gmina wiejska), Rudna, Ścinawa, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Przemków, Radwanice, Dzierżoniów
(gmina wiejska), Łagiewniki, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (gmina wiejska), Lądek-Zdrój, Lewin
Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (gmina wiejska), Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Dobromierz, Jaworzyna
Śląska, Marcinkowice, Strzegom, Świdnica (gmina wiejska), Żarów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice,
Walim, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok,
Cieszków, Krośnice, Milicz, Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska),
Syców, Twardogóra, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława (gmina wiejska), Borów, Kondratowice, Przeworno,
Strzelin, Wiązów, Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica,
Wisznia Mała, Zawonia, Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów, Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce,
Mietków, Sobótka, Żórawina, Żmigród, Kąty Wrocławskie.

Załącznik 3: Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

ZGODA NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie dotyczącym pochodzenia etnicznego wyłącznie przez:
 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411,
Wybrzeże
J.
Słowackiego
12-14,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego, oraz
 Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul.
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
w celach realizacji projektu pn. “Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we
wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe“, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w
tym
przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie
moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu
podlegają Administratorzy.
.......................................
Miejscowość, data

............................................
Podpis Uczestnika Projektu

Załącznik 4: Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), oraz w
związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. “Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość
kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe ” przyjmuję do
wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:

w odniesieniu do zbiór u: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 20142020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail
inspektor@umwd.pl;

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
e-mail iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO
WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych
oraz statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
5) W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

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,

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,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.),

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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.
1).
6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucje Pośredniczące Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Beneficjent, Partner4 oraz podmioty,
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO
WD 2014 – 2020;
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia
projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania
dokumentacji;
8) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. W zakresie danych
szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO), mam prawo odmowy ich podania,
jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu
skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem
możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do
udziału w projekcie.
9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do
usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z
prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
11) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
12) Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w
formie profilowania.


......................................
Miejscowość, data
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Jeśli dotyczy.

......................................
Podpis Uczestnika Projektu

