
 

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 

 

Starosty Nowodworskiego 
z dnia 20 października 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Żuławska Akademia 

EduTIKacji” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz Uchwały 

Nr 923/169/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia wyników oceny merytorycznej projektów, które podlegały ocenie w ramach 

pracy Komisji Oceny Projektów Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 dla 

Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi 

Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

 

Przyjmuję się Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Żuławska Akademia EduTIKacji”, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu „Żuławska Akademia 

EduTIKacji”. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Starosta 

(-) 

Zbigniew Ptak 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 55/2016 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 20 października 2016 r. 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

„Żuławska Akademia EduTIKacji” 
 

§1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji” jest realizowany w ramach Działania 3.2 

Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Oś Priorytetowa 3 

Edukacja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-

22-0085/15. 

 

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

Funduszu Społecznego.  

 

4. Projekt jest realizowany przez Powiat Nowodworski w Partnerstwie z Centrum 

Rozwoju Prestige Alicja Kraska. 

 

5. Miejsca realizacji oraz jednostki realizujące projekt to: Zespół Szkół Nr 1, Zespół 

Szkół Nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

6. Okres realizacji projektu: 2016-08-01 - 2018-07-31. 

 

7. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w : Zespole Szkół Nr 1, Zespole 

Szkół Nr 2 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny 

Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

8. Projekt uwzględnia realizację zajęć:  

 

W Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim: 

 

Rodzaj wsparcia (zajęć) Liczba 

godzin 

zajęć 

Liczba 

grup/liczba 

osób 

Dodatkowe zajęcia z matematyki 896 14 grup/20os. 

Dodatkowe zajęcia z fizyki 192 3 grup/20os. 

Dodatkowe zajęcia  z chemii 192 3 grup/20os. 

Dodatkowe zajęcia  z biologii 192 3 grup/20os. 

Dodatkowe zajęcia  z języka angielskiego 896 14 grup/15os. 

Dodatkowe zajęcia  z języka niemieckiego 64 1 grup/15 os. 

Dodatkowe zajęcia  geografii 128 2 grup/20os. 
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Dodatkowe zajęcia  komunikacyjno - informatyczne 256 2 grup/15os. 

Dodatkowe zajęcia  społeczne 128 2 grup/20 os. 

Dodatkowe zajęcia  z przedsiębiorczości 64 1 grup/15os. 

Dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualne i 

grupowe 

1152 19gr/20-25os. 

Warsztaty z przedsiębiorczości „Biznesweek” 40 4/30 os. 

Wyjazdy na Targi Pracy i Targi Edukacyjne  4/25-30 

Wyjazdy studyjno – warsztatowe „Soboty z Powerem”  32/30 os. 

Wyjazdy do przedsiębiorców  24/25-30 

Lekcje pokazowe z matematycznego kształcenia 

praktycznego 

12 4/20 os. 

Lekcje pokazowe z fizycznego kształcenia praktycznego 12 4/20 os. 

Lekcje pokazowe z chemicznego kształcenia praktycznego 12 4/20 os. 

Lekcje pokazowe z biologicznego kształcenia praktycznego 12 4/20 os. 

Lekcje pokazowe z kształcenia praktycznego języka 

angielskiego 

12 4/20 os. 

 

W Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim: 

 

Rodzaj wsparcia (zajęć) Liczba 

godzin 

zajęć 

Liczba grup 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 256 2 grup/20os. 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki 128 1 grup/20os. 

Zajęcia wyrównawcze z chemii 32 1 grup/20os. 

Zajęcia wyrównawcze z biologii 32 1 grup/20os. 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 256 2 grup/15os. 

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego 256 2 grup/15 os. 

Zajęcia wyrównawcze z geografii 32 1 grup/20os. 

Zajęcia wyrównawcze z informatyki 128 1 grup/15os. 

Zajęcia ukierunkowane na rozwój pozytywnych postaw 

edukacyjno – zawodowych 

640 10 grup/5os. 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim : 

 

Rodzaj wsparcia (zajęć) Liczba godzin 

zajęć 

Liczba osób/l. grup 

Zajęcia badające predyspozycje zawodowe ucznia 1280 20os./indywidualnie 

Zajęcia przygotowujące do funkcjonowania w 

sytuacji pracy 

1280 20os./indywidualnie 

Trening słuchowy (specjalistyczne zajęcia) 1280 20os./Indywidualnie 

Wyjazdy do przedsiębiorców  15 os./6 grup 

 

Inne formy wsparcia w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2 i Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim: 

 

Rodzaj wsparcia (zajęć) Liczba godzin Liczba grup 
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zajęć 

Zajęcia z psychologiem  2560 Indywidualnie oraz grupowo: 

1gr./20os. 

Zajęcia z pedagogiem 2560 Indywidualnie oraz grupowo: 

1gr./20os. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie „Żuławska Akademia EduTIKacji”, zwanym dalej 

projektem. 

 

2. Uczestnik/uczestniczka projektu, to osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów 

określonych w niniejszym regulaminie, została zakwalifikowana do udziału w 

projekcie. 

 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

4. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone poza obowiązkowymi zajęciami 

szkolnymi, zgodnie z programem i harmonogramem zajęć, w jednostkach 

realizujących projekt, o których mowa w § 1 pkt 5. 

 

5. Aktualny harmonogram zajęć będzie dostępny w punktach informacyjnych projektu, 

zlokalizowanych odpowiednio w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkól Nr 2 i 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim, na parterze w sekretariacie w budynku głównym danej szkoły oraz 

zostanie przekazany uczestnikom/uczestniczkom projektu.  

 

6. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje koordynator 

projektu oraz koordynatorzy szkolni
1
.  

 

7. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i form wsparcia realizowanych  w ramach 

projektu:  

 

a) przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, dostępne są w punkcie 

informacyjnym projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, 

zlokalizowanym na parterze w sekretariacie w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 1 

w Nowym Dworze Gdańskim , ul. 3 Maja 3; 82-100 Nowy Dwór Gdański, 

 

b) przez Zespół Szkół Nr 2, dostępne są w punkcie informacyjnym projektu Zespołu 

Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, zlokalizowanym na parterze w sekretariacie 

w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 

Warszawska 54; 82-100 Nowy Dwór Gdański, 

 

c) przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim, dostępne są w punkcie informacyjnym projektu zlokalizowanym 

                                                           
1
 Do momentu wyboru koordynatora szkolnego dyrektor szkoły 
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w Specjalnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim, zlokalizowanym na parterze, w sekretariacie w budynku głównym 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52; 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

 

8. Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba: 

 

 będąca uczniem/uczennicą Gimnazjum lub Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół nr 1, Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 2 oraz 

Gimnazjum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,  

 

 zamieszkująca na terenie województwa pomorskiego w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w § 3 pkt 

1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i złożenie w Biurze projektu Formularza 

Rekrutacji stanowiącego załącznik nr 1a (dla Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim) lub Załącznik nr 1b (dla Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim) do niniejszego regulaminu rekrutacji. Formularz Rekrutacji 

zawiera: deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika/uczestniczki 

lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu. 

 

3. Uczestnik/uczestniczka lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika/uczestniczki projektu na potrzeby projektu. Odmowa 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w 

projekcie. 

 

4. Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie, który dostarczy niekompletną 

dokumentację, będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji dopiero po uzupełnieniu 

wszystkich brakujących informacji i dokumentów. 

 

O konieczności uzupełnienia dokumentacji kandydat zostanie poinformowany przez 

koordynatora Szkolnego
2
  jednostki realizującej projekt, o których mowa w § 1, pkt 5 

po wstępnej weryfikacji dokumentów, odbywającej się na bieżąco w miarę składania 

dokumentów. 

 

5. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której zostaną złożone wszystkie 

wymagane dokumenty.  

                                                           
2
 Do momentu wyboru koordynatora szkolnego, o konieczności uzupełnienia dokumentacji kandydat zostanie 

poinformowany przez dyrektora lub wicedyrektora. 
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6. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na 

podstawie spełnienia ww. kryteriów formalnych.  

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzą szkolne Komisje Rekrutacyjne składające 

się z trzech osób, powołane przez Starostę Nowodworskiego, po jednej dla Zespołu 

Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

2. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły, według bieżących 

potrzeb, minimum dwukrotnie podczas całego czasu realizacji projektu, w danej 

szkole uczestniczącej w realizacji projektu, wymienionej w § 1, pkt. 5. 

 

3. W przypadku, gdy do udziału w projekcie zgłosi się większa liczba osób niż 

zaplanowano, komisja rekrutacyjna stworzy listę rezerwową kandydatów. 

 

4. Rekrutacja będzie prowadzona na podstawie analizy wyników egzaminów, wyników 

nauczania, opinii wychowawcy i ucznia, opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

5. Do kryteriów rekrutacji na zajęcia wyrównawcze, lekcje pokazowe i zajęcia 

dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, należą:  

 

a) najniższa średnia ocen z przedmiotów objętych projektem (średnia ocen poniżej 3,0) 

(matematyka, język niemiecki, język angielski, biologia fizyka, chemia, geografia, 

informatyka): 

 

– średnia ocen powyżej 3,0 – 0 pkt. 

– średnia ocen równa 3,0 – 1 pkt. 

– średnia ocen poniżej 3,0 – 2 pkt. 

 

b) posiadanie przez ucznia/uczennicę opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 

dysfunkcjach i/lub trudnościach w nauce (stwierdzona na podstawie zaświadczenia z 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej): 

 

Nie – 0 pkt. 

Tak – 1 pkt.  

 

6. Do kryteriów rekrutacji na zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia badające 

predyspozycje zawodowe,  zajęcia przygotowujące do funkcjonowania w sytuacji 

pracy, zajęcia ukierunkowane na rozwój pozytywnych postaw edukacyjno-

zawodowych, warsztaty z przedsiębiorczości „Biznesweek”, wyjazdy na Targi 

Pracy i Targi Edukacyjne, wyjazdy studyjno – warsztatowe „Soboty z Powerem”, 

wyjazdy do przedsiębiorców, należą:  
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a) dotychczasowy udział ucznia/uczennicy w zorganizowanym procesie doradztwa 

zawodowego: 

 

Nie – 1 pkt.  

Tak – 0 pkt. 

 

b) posiadanie przez ucznia/uczennicę opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

 

Nie – 0 pkt. 

Tak – 1 pkt.  

 

c) posiadanie przez ucznia/uczennicę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

 

Nie – 0 pkt.  

Tak – 1 pkt. 

 

d) miejsce zamieszkania ucznia/uczennicy 

 

miasto - 0 pkt. 

Wieś - 1 pkt. 

 

7. Do kryteriów rekrutacji na zajęcia z pedagogiem i z psychologiem oraz trening 

słuchowy, należą:  

 

a) opinia dyrektora szkoły o szczególnych uzdolnieniach ucznia/uczennicy 

 

Nie - 0 pkt.  

Tak - 1 pkt.  

 

b) posiadanie przez ucznia/uczennicę opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  

 

Nie – 0 pkt. 

Tak – 1 pkt.  

 

c) posiadanie przez ucznia/uczennicę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

 

Nie – 0 pkt. 

Tak – 1 pkt.  

 

d) opinia wychowawcy/dyrektora o problemach edukacyjnych ucznia/uczennicy 

 

Nie – 0 pkt. 

Tak – 1 pkt.  

 

8. Rekrutacja uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości 

udziału w projekcie uczniom/uczennicom bez względu m.in.: na płeć czy stopień 

niepełnosprawności. Dlatego na podstawie zgłoszeń do projektu (każdy 
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uczeń/uczennica ma prawo zgłosić się do projektu) oraz kryteriów punktowych 

wyłonionych zostanie 688 uczestników projektu. 

 

9. Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie przedłożonych dokumentów 

rekrutacyjnych, na podstawie kryterium punktowego oraz rozmów z 

nauczycielami/wychowawcami/dyrektorem szkoły. Zgodnie z założeniami projektu 

możliwe jest korzystanie przez 1 uczestnika/uczestniczkę z kilku form wsparcia, 

adekwatnie do potrzeb edukacyjnych i doradczych ucznia/uczennicy. 

 

10. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u 

koordynatorów szkolnych
3
.  

 

11. Pracę szkolnej komisji rekrutacyjnej każdorazowo kończy protokół zawierający 

proponowaną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga 

zatwierdzenia przez  koordynatora szkolnego
4
.  

 

12. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie jego miejsce może zająć 

pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, o ile stopień zaawansowania 

realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy 

rezerwowej podejmuje koordynator szkolny
5
 na wniosek osoby prowadzącej zajęcia.  

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:  

 

a) bezpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu;  

b) nieodpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych w ramach prowadzonych 

zajęć, zgodnie z założeniami projektu;  

c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie ( w 

imieniu uczniów rodzic/ prawny opiekun).  

 

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia/uczennicy 

do czynnego i pełnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o tym fakcie 

pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 3 dni od zatwierdzenia 

protokołu z rekrutacji. 

 

4. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/zobowiązana jest do:  

a) wypełniania ankiet oceniających  skuteczność, efektywność i użyteczność zajęć, 

kilkakrotnie w czasie realizacji projektu. 

b) wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym przynajmniej raz w semestrze.  

c) wypełniania list obecności podczas realizacji zadań. 

d) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektowych; 

                                                           
3
 Do momentu wyboru koordynatora szkolnego u dyrektora szkoły. 

4
 Do momentu wyboru koordynatora szkolnego przez dyrektora szkoły. 

5
 Do momentu wyboru koordynatora szkolnego dyrektora szkoły. 
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e) poinformowania, z wyprzedzeniem, prowadzącego zajęcia o planowanej nieobecności 

na zajęciach pod rygorem skreślenia z listy uczestników projektu; 

f) udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie; 

g) bieżącego informowania o zmianach danych osobowych, w tym zwłaszcza zmiany 

miejsca zamieszkania. 

 

5. Dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

 

3. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi do regulaminu należy zgłaszać koordynatorowi 

szkolnemu 
6
. 

 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze projektu i w punktach 

informacyjnych projektu znajdujących się w szkołach  uczestniczących w projekcie.  

 

6. Starosta Nowodworski oraz Zespól projektowy zastrzegają sobie prawo zmiany 

regulaminu. 

 

                                                           
6
 Do momentu wyboru koordynatora szkolnego dyrektorowi szkoły 



 

  
1 

Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Żuławska Akademia EduTIKacji” 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Do udziału w projekcie „Żuławska Akademia EduTIKacji” realizowanego w ramach Działania 03.02 Edukacja 

ogólna Poddziałania  03.02.01 Jakość edukacji ogólnej, Osi Priorytetowej 03 Edukacja Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Nr projektu RPPM.03.02.01-22-0085/15 

Tytuł projektu Żuławska Akademia EduTIKacji 

Okres realizacji 1.08.2016 – 31.07.2018 

Miejsce realizacji Nowy Dwór Gdański 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Jestem:  rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia   pełnoletnim uczniem 

Zgłaszam chęć nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie w następujących formach wsparcia: 

 

ZADANIE 1. Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności, jak i przełamanie barier środowiskowych ucznia. 

 

 Zajęcia dodatkowe z matematyki   

 Zajęcia dodatkowe z fizyki 

 Zajęcia dodatkowe z chemii 

 Zajęcia dodatkowe z biologii 

 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego  

 Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego 

 Zajęcia dodatkowe z geografii 

 Zajęcia dodatkowe komunikacyjno - 

informatyczne 

 Zajęcia dodatkowe społeczne 

 Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości 

 Zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego 

indywidualne i grupowe 

 Warsztaty z przedsiębiorczości „Biznesweek” 

 Wyjazdy na Targi Pracy i Targi Edukacyjne 

 Wyjazdy studyjno – warsztatowe „Soboty z 

Powerem” 

 Wyjazdy do przedsiębiorców 

 Lekcje pokazowe z matematycznego kształcenia 

praktycznego 

 Lekcje pokazowe z fizycznego kształcenia 

praktycznego 

 Lekcje pokazowe z chemicznego kształcenia 

praktycznego 

 Lekcje pokazowe z biologicznego kształcenia 

praktycznego 

 Lekcje pokazowe z kształcenia praktycznego 

języka angielskiego 

ZADANIE 2. Zwiększenie szans rozwojowych uczniów w tym uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz tych z niepełno sprawnością i zaburzeniami rozwojowymi. 

 Spotkania z pedagogiem     Spotkania z psychologiem 
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Dane personalne kandydata: 

1. Imię i nazwisko ucznia:          

2. Nr PESEL:                                                              3.  Płeć:  K      M  

4. Data urodzenia: (dd-mm-rrrrr)         5.  Miejsce urodzenia:  

6. Adres zamieszkania: województwo: pomorskie   powiat:  ……………………………………….    gmina:   ….………………………….. 

ulica: ...............................................................  nr domu/lokalu: ................. miejscowość: .......................................... 

kod pocztowy:  .......................................  poczta: ................................... 

7. Telefon do kontaktu:     

8. Adres e-mail do kontaktu:  

Szczególna sytuacja Kandydata (proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które dotyczą Kandydata) 

 uczeń z niepełnosprawnościami 

 uczeń z miejscem zamieszkania na terenach wiejskich 

 uczeń z opinią i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
 osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu 

  osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

  osoba z mniejszości etnicznej lub narodowej,  

  osoba obcego pochodzenia 

  migrant 

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

  nie dotyczy, czyli żadne z powyższych 

 

 

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z  2016 r. poz. 922), 

wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych* /danych 

osobowych mojego dziecka* na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu: „Żuławska 

Akademia EduTIKacji”.  

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

 

Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… (imię i nazwisko kandydata/opiekuna 
prawnego) oświadczam, iż spełniam/ moje dziecko  spełnia* wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w 
zajęciach  realizowanych w ramach projektu ponieważ: 



 

  
3 

a) jestem/jest uczniem / uczennicą*  klasy …………………… , ………………………………………….. (nazwa szkoły) w 

Nowym Dworze Gdańskim, numer legitymacji szkolnej…………………… , dla której Powiat Nowodworski jest 

organem prowadzącym, 

b) jestem/jest osobą mieszkającą i uczącą się na terenie woj. Pomorskiego.  

…..……………………………..………………………..………… 
data i czytelny podpis ucznia/opiekuna prawnego* 

 
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Żuławska 
Akademia EduTIKacji”. 

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

 

Jestem świadoma /świadomy* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. 

 

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

 
*Niepotrzebne skreślić 
 
 

 
Uwagi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Żuławska Akademia EduTIKacji 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Do udziału w projekcie „Żuławska Akademia EduTIKacji” realizowanego w ramach Działania 03.02 Edukacja 

ogólna Poddziałania  03.02.01 Jakość edukacji ogólnej, Osi Priorytetowej 03 Edukacja Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Nr projektu RPPM.03.02.01-22-0085/15 

Tytuł projektu Żuławska Akademia EduTIKacji 

Okres realizacji 1.08.2016 – 31.07.2018 

Miejsce realizacji Nowy Dwór Gdański 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Jestem:  rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia    pełnoletnim uczniem 

Zgłaszam chęć nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie w następujących formach wsparcia: 

 

ZADANIE 1. Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności, jak i przełamanie barier środowiskowych ucznia. 

 

 Lekcje pokazowe z matematycznego kształcenia praktycznego 

 Lekcje pokazowe z fizycznego kształcenia praktycznego 

 Lekcje pokazowe z chemicznego kształcenia praktycznego 

 Lekcje pokazowe z biologicznego kształcenia praktycznego 

 Lekcje pokazowe z kształcenia praktycznego języka angielskiego 

 Wyjazdy do przedsiębiorców 

ZADANIE 2. Zwiększenie szans rozwojowych uczniów w tym uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz tych z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwojowymi. 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 Zajęcia wyrównawcze z fizyki 

 Zajęcia wyrównawcze z chemii 

 Zajęcia wyrównawcze z biologii 

 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 

 Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego 

 Zajęcia wyrównawcze z geografii 

 Zajęcia wyrównawcze z informatyki 

 Zajęcia badające predyspozycje zawodowe ucznia 

 Zajęcia przygotowujące do funkcjonowania w 

sytuacji pracy 

 Zajęcia ukierunkowane na rozwój pozytywnych 

postaw edukacyjno-zawodowych 

 Trening słuchowy – zajęcia terapeutyczne 

 Spotkania z pedagogiem 

 Spotkania z psychologiem 
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Dane personalne kandydata: 

1. Imię i nazwisko ucznia:          

2. Nr PESEL:                                                              3.  Płeć:  K      M  

4. Data urodzenia: (dd-mm-rrrrr)         5.  Miejsce urodzenia:  

6. Adres zamieszkania: województwo: pomorskie   powiat:  ……………………………………….    gmina:   ….………………………….. 

ulica: ...............................................................  nr domu/lokalu: ................. miejscowość: .......................................... 

kod pocztowy:  .......................................  poczta: ................................... 

7. Telefon do kontaktu:     

8. Adres e-mail do kontaktu:  

Szczególna sytuacja Kandydata (proszę zaznaczyć wszystkie pozycje, które dotyczą Kandydata) 

 uczeń z niepełnosprawnością 

 uczeń z miejscem zamieszkania na terenach wiejskich 

 uczeń z opinią i/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
 osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym z dziećmi pozostającymi na 

utrzymaniu 

  osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

  osoba z mniejszości etnicznej lub narodowej,  

  osoba obcego pochodzenia 

  migrant 

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

  nie dotyczy, czyli żadne z powyższych 

 

 

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z  2016 r. poz. 922), 

wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych* /danych 

osobowych mojego dziecka* na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu: „Żuławska 

Akademia EduTIKacji”.  

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 
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Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… (imię i nazwisko kandydata/opiekuna 
prawnego) oświadczam, iż spełniam/ moje dziecko  spełnia* wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w 
zajęciach  realizowanych w ramach projektu ponieważ : 

a) jestem/jest uczniem / uczennicą*  klasy …………………… , ………………………………………….. (nazwa szkoły) w 

Nowym Dworze Gdańskim, numer legitymacji szkolnej…………………… , dla której Powiat Nowodworski jest 

organem prowadzącym, 

b) jestem/jest osobą mieszkającą i uczącą się na terenie woj. Pomorskiego.  

…..……………………………..………………………..………… 
data i czytelny podpis ucznia/opiekuna prawnego* 

 
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Żuławska 
Akademia EduTIKacji”. 

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

 

Jestem świadoma /świadomy* odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. 

 

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

data i czytelny podpis ucznia / opiekuna prawnego* 

 
*Niepotrzebne skreślić 
 
 

Uwagi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


