Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nauczanie eksperymentalne szansą na
rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników
Projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół
podstawowych”, ich obowiązki a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014- 2020,. Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1.
zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne.
3.Beneficjentem Projektu jest Gmina Miejska Głogów przy współpracy ze Szkołami Podstawowymi
nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 w Głogowie.
5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
6. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie, w latach 2018- 2019.
§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE i REKRUTACJA
I. W przypadku szkoleń dla nauczycieli:
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa
spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest osobą pełnoletnią, posiada zdolność do czynności prawnych,
b) posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych
przewidziane w polskim prawie (uczestnik szkolenia będzie musiał nauczać przedmiotu
przyrodniczego).
2. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzą szkoły.

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata Dyrektorowi Szkoły
właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, następujących dokumentów:
a) Deklaracji uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik nr 1;
b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem w
załączniku nr 2);
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata.
5.Dyrektor Szkoły ma prawo żądać dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów
przedstawionych przez Kandydata w Deklaracji.
6. Komisja dokonuje oceny złożonych Deklaracji według kryteriów:
6.1. Przynależność do kadry szkoły objętej projektem–1pkt, brak przynależności–0pkt.
6.2. Posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych
przewidziane w polskim prawie (uczestnik szkolenia będzie musiał nauczać przedmiotu
przyrodniczego)–3pkt; Brak kwalifikacji do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych–0pkt.
6.3. Brak udziału w kursach kwalifikacyjnych dot. nauczania eksperymentalnego, ale którzy posiadają
doświadczenie w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych lub organizowaniu konkursów przyrodniczych
(przynajmniej rok przed realizacją projektu)–4pkt.
6.4. Posiadający kursy kwalifikacyjne dot. nauczania eksperymentalnego–1pkt.
6.5. Posiadający doświadczenie w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych lub organizowaniu konkursów
przyrodniczych–2pkt.
7. Na szkolenia zostanie zakwalifikowanych po 2
nauczycieli ze szkół podstawowych
nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 oraz jeden nauczyciel z SP 13, którzy uzyskają największą liczbę
punktów, ale min. 1pkt.
8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, ale przed jego rozpoczęciem, Dyrektor może wyrazić zgodę
na udział osoby kolejnej z listy, z największą ilością punktów.
9. W przypadku braku chętnych nabór rozszerzony/ otwarty będzie na pozostałych pracowników
szkoły.
10. Nie ma możliwości rezygnacji ze szkoleń w trakcie ich trwania.
11. Działania rekrutacyjne przeprowadzone będą z poszanowaniem zasady równych szans.
II. W przypadku zajęć dla dzieci/uczniów
12. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata Dyrektorowi Szkoły
właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, następujących dokumentów:
a) Deklaracji uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik nr 3;

b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem w
załączniku nr 4);
13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata i opiekuna
prawnego.
14. uczestnikiem Projektu może być uczeń, który w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa jest
w wieku w granicach 11-15 lat i spełnia łącznie następujące kryteria:
15. zapisał się na zajęcia bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego przedmioty przyrodnicze.
16. uczniowie wraz z wyrażoną zgodą rodzica zobowiązani zostaną do złożenia formularza deklaracji
uczestnictwa w zajęciach u nauczyciela prowadzącego biologie/przyrodę.
17. na podstawie zebranych deklaracji Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria wyboru
wyłoni uczniów zakwalifikowanych w projekcie.
18. Wybór uczniów będzie odbywać się w oparciu o poniższe kryteria:
- średnia ocena z biologii/przyrody za rok szkolny 2017/2018 (5,0 i wyżej–3pkt., 4,0–2pkt. 3,0 i
poniżej–1pkt.). Weryfikacja na podstawie dziennika ocen.
- aktywność na zajęciach z biologii/przyrody–1pkt. Weryfikacja na podstawie oceny nauczyciela
prowadzącego przedmiot.
- niepełnosprawność–1pkt. ( weryfikacja na podstawie zaświadczenia o niepełnosprawności).
19. Maksymalnie uzyskać można 5pkt. W przypadku braku chętnych pojawi się możliwość
zwiększenia ilości grup/uczestników w innych placówkach objętych projektem.
20. Po sporządzeniu punktacji dla każdego ucznia do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną
uczniowie posiadający najwyższą liczbę punktów. Lista uczniów zakwalifikowana do projektu zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz oznajmiona uczniom przez nauczyciela prowadzącego
przedmiot.
21. W związku z ochroną danych osobowych, każdy uczeń otrzyma numer identyfikacyjny.
22. Tak dobrane kryteria pozwolą na wyłonienie grup uczestników najbardziej wymagających
wsparcia tj. uczniów o zdolnościach w zakresie przedmiotów przyrodniczych i zainteresowanych
pogłębianiem swojej wiedzy w tej dziedzinie, lub uczniów wykazujących wiedzę niedostateczną i
zainteresowanych jej zdobyciem.
23. Działania rekrutacyjne przeprowadzone będą z poszanowaniem zasady równych szans.
III. Ogólne
24. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzą szkoły podstawowe biorące udział w Projekcie.
Komisja rekrutacyjna składa się z Dyrektora, koordynatora projektu w zakresie szkoły, sekretarza.
25. Ramy czasowe rekrutacji wyznacza Beneficjent.

26. W oparciu o złożone deklaracje Kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej
w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów.
27. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista
rankingowa zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową, przy czym liczba Kandydatów na
liście podstawowej nie może przekroczyć zaplanowanej dla danej szkoły liczby Uczestników Projektu
określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu.
28. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku
rezygnacji Uczestnika.
29. Weryfikacja złożonych dokumentów oraz zatwierdzenie list przez Komisję Rekrutacyjną następuje
w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji. Listy przekazywane są do wiadomości
Beneficjentowi w terminie 5 dni roboczych od momentu ich zatwierdzenia.
§ 4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnicy- nauczyciele zobowiązani są w szczególności do uczestnictwa w minimum 20 godzinach
zajęć szkoleniowych. Uczestnicy- uczniowie zobowiązani są w szczególności do uczestnictwa
w minimum 40 godzinach lekcyjnych zajęć w ramach projektu.
2. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach Projektu.
Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w szczególności w przypadku
choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.
3. W przypadku, gdy z powodu nieobecności Uczestnika na zajęciach, w szczególności z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionych, koszt tych zajęć zostanie uznany za niekwalifikowany,
postanowienia § 4 ust. 17 Regulaminu stosuje się odpowiednio

§ 5 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1. Uczestnictwo w Projekcie jest dwuetapowe.
2. W ramach pierwszego etapu realizacji Projektu uczestnicy- nauczyciele biorą udział w dwóch
dwudniowych szkoleniach- na miejscu (10 godzin) i wyjazdowym (10 godzin).
3. W ramach drugiego etapu realizacji Projektu, w każdej szkole podstawowej prowadzone są dla
uczestników- uczniów zajęcia z eksperymentowania (40 h/ grupę). Łączna liczba grup- 21, po 10
uczniów w każdej.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązany jest przeprowadzić ewaluację, w tym postępów
ucznia.
5. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej formie
wsparcia przewidzianej dla ucznia w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim dniu realizacji
Projektu.

6. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie może skutkować konsekwencjami
finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych na realizację wsparcia na rzecz
danego Uczestnika.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Szkoła może zobowiązać Uczestnika do zwrotu kosztów
uznanych za niekwalifikowane poniesionych w związku z jego dotychczasowym uczestnictwem w
Projekcie. Decyzje w tym zakresie podejmuje Beneficjent Projektu- Gmina Miejska Głogów.
8. Szkoła informuje Beneficjenta o wszystkich przypadkach wcześniejszego zakończenia udziału
w Projekcie oraz o możliwości udziału w Projekcie osób znajdujących się na liście rezerwowej, a także
o wszelkich innych sytuacjach dotyczących Uczestników, mogących mieć wpływ na prawidłową
realizację Projektu.
9. Obowiązkowe dokumenty potwierdzające wykonanie zadań:
- raport z wyjazdu (nauczyciele i uczniowie);
- lista obecności na wycieczce z wyszczególnieniem daty i miejsca wycieczki;
- lista obecności na zajęciach pozalekcyjnych objętych programem z wyszczególnieniem daty/
tematyki/ zakresu zajęć
- deklaracje uczestnictwa w programie,
- zaświadczenia uczestnictwa w programie (dla nauczycieli: dyplomy/ zaświadczenia o odbytym
szkoleniuz informacja o obszarze i zakresie nabytych kwalifikacji/ kompetencji) ,
- protokół/ sprawozdanie z nabycia kompetencji zawierający informacje o wyniku testu wstępnego z
obszaru zajęć i testu koncowego wraz z informacją o stopniu podniesienia kompetencji,
- test wiedzy na początku i na zakończenie udziału ucznia w zajęciach,
- protokoły zdawczo- odbiorcze,
- dokumenty przejęcia doposażenia na stan,
- dzienniki zajęć dokumentujące wykorzystanie doposażenia (w tym min. 50% zajęć z wykorzystaniem
aplikacji 3D),
- listy obecności na zajęciach pozalekcyjnych objetych programem z wyszczególnieniem daty/
tematyki/ zakresu zajęć i czasu trwania i dzienniki zajęć,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

Załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………..deklaruję udział w projekcie
pt. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół
podstawowych”, którego beneficjentem jest Gmina Miejska Głogów.
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie
określone w § 3 ust. I Regulaminu REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nauczanie
eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i tym
samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia.
3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego
zakończeniu.
4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…………………………………………………………………...…..
Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Załącznik nr 2
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………………………
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb
niezbędnych do procedury rekrutacji i realizacji Projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów
głogowskich szkół podstawowych”– zgodnie z 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,
wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu Teleinformatycznego
wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WD na lata 2014 -2020.

………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”,
informuję, że:

administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie
Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 7265 401 oraz Szkoła Podstawowa nr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W Urzędzie Miejskim w Głogowie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych tel. +48 76 72 65 471 , e-mail:
iod@glogow.um.gov.pl i Szkole Podstawowej nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody -art. 6 ust. 1 lit. a RODO

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Gminę Miejską Głogów , którzy muszą mieć
dostęp do danych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca) oraz
podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Gminy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Gminy oraz organy administracji
publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnej akt A (tj. wieczyście) ,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Projekcie
„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem np. poprzez przesłanie wniosku do administratora o wycofanie zgody.
…………………………………………………………….…..
Data, miejsce i podpis osoby przyjmującej do wiadomości

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Załącznik nr 3

Deklaracja uczestnictwa

Ja, niżej podpisana/-y ………………………………………………………………………….., jako uczeń Szkoły Podstawowej nr ……………
w Głogowie, deklaruję udział w projekcie pt. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów
głogowskich szkół podstawowych”, którego beneficjentem jest Gmina Miejska Głogów.
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w § 3 ust. I
Regulaminu REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji
uczniów głogowskich szkół podstawowych”.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i tym samym zobowiązuję się do
systematycznego udziału w formach wsparcia.
3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.
4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

……………………………………………..…..
Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu

……………………………………………..…..
Miejscowość, data i czytelny podpis opiekuna prawnego Uczestnika Projektu

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Załącznik nr 4
Imię i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………………..…………………………………
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb
niezbędnych do procedury rekrutacji i realizacji Projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów
głogowskich szkół podstawowych”– zgodnie z zgodnie z 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,wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do zbiorów Centralnego Systemu
Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych oraz RPO WD na lata 2014 -2020.

………………………..………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis Uczestnika Projektu/ Opiekuna prawnego
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO”,
informuję, że:

administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie
Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 7265 401 oraz Szkoła Podstawowa nr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W Urzędzie Miejskim w Głogowie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych tel. +48 76 72 65 471 , e-mail:
iod@glogow.um.gov.pl i Szkole Podstawowej nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody -art. 6 ust. 1 lit. a RODO

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Gminę Miejską Głogów , którzy muszą mieć
dostęp do danych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca) oraz
podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Gminy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Gminy oraz organy administracji
publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnej akt A (tj. wieczyście) ,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Projekcie
„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem np. poprzez przesłanie wniosku do administratora o wycofanie zgody.
…………………………………………………………….…..
Data, miejsce i podpis osoby przyjmującej do wiadomości

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

KARTA UCZNIA
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: …………………………………………………………………………………………………….
KLASA: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
MIESIĄC I ROK URODZENIA: …………………………………………………………………………………………………..

średnia ocena z biologii/przyrody za rok szkolny 2017/2018
[ ]

5,0 i wyżej

[ ]

4,0

[ ]

3,0 i poniżej

Weryfikacja na podstawie dziennika ocen
[ ] aktywność na zajęciach z biologii/przyrody
Ocena nauczyciela prowadzącego przedmiot ( wraz z podpisem nauczyciela)
[ ] orzeczenie o niepełnosprawności
Zaznacza rodzic/ opiekun prawny
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………..…………. w 40 godzinach zajęć
pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu pn. Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój
kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w roku szkolnym 2018/ 2019. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej
z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji udziału w projekcie są zgodne z prawdą.

……………………………………………..
(podpis i data)

PUNKTACJA (PAR. 3 CZ. II Regulaminu):
KRYTERIUM
średnia ocena z biologii/przyrody za rok
szkolny 2017/2018
Aktywność
na
z biologii/przyrody
orzeczenie
o niepełnosprawności

L. PUNKTÓW

zajęciach

DECYZJA dotycząca udziału UCZNIA w projekcie:
[ ] ZAKWALIFIKOWANY

[ ] NIEZAKWALIFIKOWANY

………………………………………………….
Data, miejsce, podpisy

UWAGI

