Regulamin udzielenia wsparcia dla uczniów w projekcie
koordynacyjnym Małopolskie Talenty
realizowanego w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów
zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa podstawowe założenia projektu i zasady uczestnictwa w projekcie

koordynacyjnym pn. Małopolskie Talenty współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie
10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ B koordynacja w regionie realizacji działań
związanych ze wsparciem uczniów zdolnych, zwanym dalej „projektem
koordynacyjnym” lub projektem.
2. Regulamin obowiązuje dla I edycji funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów

Zdolnych w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 dla naboru wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach
Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień
oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów ogłoszonego przez
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
3. Beneficjentem

projektu koordynacyjnego jest Województwo Małopolskie,
realizatorem projektu jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną
Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem WIOSNA.

4. Biuro projektu koordynacyjnego mieści się:

a. w siedzibie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, 31-945
Kraków – biuro administracyjne ds. zarządzania projektem,
b. w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23,
30-001 Kraków – biuro administracyjne, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz –
biuro merytoryczne,
c. w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków –
biuro merytoryczne.

§2
SŁOWNIK POJĘĆ
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Kompetencje kluczowe - należy przez to rozumieć:
i. kluczowe kompetencje przedmiotowe: językowe (j. angielski),
matematyczne i naukowo-techniczne (nauki matematycznoprzyrodnicze),
przedsiębiorczość,
informatyczne
(technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK)) oraz
ii. kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe: kompetencje społeczne i
umiejętność uczenia się.
b. Uczestnik projektu – uczeń/uczennica zwana dalej w skrócie „uczniem”
zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach projektu.
c. Etap edukacyjny rozumiany jako:
i. I etap edukacyjny – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
ii. II etap edukacyjny uczniowie klas gimnazjalnych, w tym po
przekształceniu w inne niż gimnazja typy szkół na podstawie reformy
systemu oświaty1 i uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty,
iii. III etap edukacyjny - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących
się maturą.
d. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, zwane dalej CWUZ – pozaszkolny
ośrodek wspierający rozwój uzdolnień poznawczych uczniów uczęszczających
do szkół na terenie z województwa małopolskiego zorganizowany przez
beneficjenta projektu konkursowego na utworzenie Centrum Wsparcia
Uczniów Zdolnych, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ C
rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej
uczniów wyłoniony w danym powiecie w ramach konkursu ogłaszanego przez
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
§3
INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie

kompetencji
kluczowych
przedmiotowych
i
kompetencji
kluczowych
ponadprzedmiotowych na trzech etapach edukacyjnych wśród populacji uczniów
zdolnych z województwa małopolskiego poprzez realizację działań opartych na modelu
wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.
2. Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2021 r.

1

Reforma systemu oświaty na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dz. U. z 2017, poz. 60).

3. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia i inicjatyw dla uczniów:

a) diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych,
zwana dalej diagnozą uzdolnień – forma wsparcia,
b) Letnia Szkoła Młodych Talentów, zwana dalej LSMT – forma wsparcia,
c) konkurs – inicjatywa,
d) Forum Młodych Talentów, zwane dalej FMT – inicjatywa.

§4
DIAGNOZA UZDOLNIEŃ
1. Diagnoza uzdolnień służy zbadaniu uzdolnień kierunkowych uczniów z zakresu jednej

wybranej w procesie rekrutacji kompetencji kluczowej
zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia pozaszkolne w CWUZ.

przedmiotowej

i

2. Diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych prowadzona jest

na podstawie testu uzdolnień.
3. Testy uzdolnień są przeprowadzane na terenie wszystkich szkół, które przystąpiły do

CWUZ przez kadrę pedagogiczną tych szkół.
4. Testy uzdolnień są przeprowadzane corocznie w następujących latach: II kwartał 2017

r., i II kwartał 2018. O szczegółowych terminach przeprowadzania testu uzdolnień
uczestnicy projektu i szkoły, o których mowa w ust 2 zostaną poinformowani poprzez
stronę internetowa projektu www.malopolskietalenty.pl
5. Testy uzdolnień przeprowadzane są z zakresu czterech kompetencji kluczowych

przedmiotowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczość, informatyki.
6. Diagnoza

uzdolnień nie będzie obejmowała kompetencji kluczowych
ponadprzedmiotowych, natomiast uczniowie wyłonieni w diagnozie z w zakresie jeden
wybranej kompetencji kluczowej przedmiotowej będą uczestniczyć w zajęciach
pozaszkolnych w CWUZ zarówno z kompetencji kluczowej przedmiotowej, w zakresie
której uczeń był diagnozowany, jak i w zajęciach z kompetencji kluczowych
ponadprzedmiotowych.

7. Każdy uczeń zrekrutowany do projektu na zasadach określonych w § 7 przystąpi do

testu uzdolnień z jednej wybranej na etapie rekrutacji kompetencji kluczowej, o której
mowa w ust. 5.
8. Diagnoza uzdolnień uczniów będzie przeprowadzana indywidualnie dla każdego CWUZ

tj. dla każdego powiatu, każdego etapu edukacyjnego i danej kompetencji kluczowej.
9. Przystąpienie do testów uzdolnień i uzyskanie wyniku dającego kwalifikacje będzie

podstawą do uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych z kompetencji kluczowych w
CWUZ, prowadzonych przez Beneficjenta projektu konkursowego na utworzenie
CWUZ.

10. W diagnozie zostanie wyłoniona liczba uczniów na zajęcia w CWUZ, spośród uczniów

którzy uzyskali największą liczbę punktów na teście uzdolnień. Dla każdej kluczowej
kompetencji przedmiotowej zostaną na każdym z etapów edukacyjnych w każdym
CWUZ utworzone grupy zajęciowe uczniów objętych programem w liczbie grup i
liczebności danej grupy zgodnej z założoną przez Beneficjenta projektu konkursowego
na utworzenie CWUZ
11. W przypadku, kiedy ze względu na taką samą liczbę uzyskanych punktów, liczba

uczniów zakwalifikowanych na zajęcia w CWUZ przekroczy liczbę zakładaną przez
Beneficjenta projektu konkursowego na utworzenie CWUZ, liczebność grupy zajęciowej
CWUZ uwzględnionej na liście rankingowej danego CWUZ zostanie odpowiednio
zwiększona.
12. Na etapie diagnozy uzdolnień zostanie zapewniona określona pula miejsc na zajęcia w

CWUZ dla uczniów szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu na poziomie 50% miejsc. Jeśli uczniów szkół, które osiągają najsłabsze wyniki
edukacyjne w skali regionu będzie mniej niż 50%, pula miejsc na zajęcia w CWUZ dla
szkół, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, będzie odpowiednio
mniejsza.
13. Za najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, o których mowa w pkt 2 lit. e, uznaje

się wyniki z egzaminów zewnętrznych na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej w
jednym ze wskazanych 3 lat szkolnych tj.2:
a. w roku szkolnym 2014/2015
• w przypadku szkół podstawowych - wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie z

matematyki na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 64 %;
• w przypadku szkół gimnazjalnych - wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części

matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki na poziomie poniżej
średniej wojewódzkiej, tj. 51 % lub z zakresu przedmiotów przyrodniczych
poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 52 %;
• w przypadku techników i liceów - wyniki z matematyki na poziomie

podstawowym
z egzaminu maturalnego na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej tj.:w
przypadku egzaminu maturalnego w nowej formule - 57 %, w przypadku
egzaminu maturalnego w starej formule – 46 %;
b. w roku szkolnym 2013/2014
• w przypadku szkół podstawowych - wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie na

poziomie poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 26,82 punkty (cały test);
• w przypadku szkół gimnazjalnych - wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części

matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki na poziomie poniżej
2

Dane dostępne na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie - www.oke.krakow.pl.

średniej wojewódzkiej, tj. 50 % lub z zakresu przedmiotów przyrodniczych
poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 54 %;
• w przypadku techników i liceów - wyniki z matematyki na poziomie

podstawowym z egzaminu maturalnego na poziomie poniżej średniej
wojewódzkiej tj. 50%;

c. w roku szkolnym 2012/2013
• w przypadku szkół podstawowych - wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie na

poziomie poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 25,13 punktów (cały test);
• w przypadku szkół gimnazjalnych - wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części

matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki na poziomie poniżej
średniej wojewódzkiej, tj. 51% lub z zakresu przedmiotów przyrodniczych
poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 63%;
• w przypadku techników i liceów - wyniki z matematyki na poziomie

podstawowym z egzaminu maturalnego na poziomie poniżej średniej
wojewódzkiej tj. 57 %.
14. Liczba uczniów objętych wsparciem uzależniona jest od liczby uczniów zrekrutowanych

do projektu przez Beneficjenta projektu konkursowego na utworzenie CWUZ.
15. W sprawach organizacyjnych związanych z diagnoza uzdolnień należy kontaktować się

z biurem merytorycznym projektu - Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21,
31-031 Kraków.
16. Szczegółowa instrukcja przeprowadzenia diagnozy ucznia w Projekcie Małopolskie

Talenty
jest
dostępna
www.malopolskietalenty.pl.

poprzez

stronę

internetowa

projektu:

§5
LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW
Postanowienia dotyczące Letniej Szkoły Młodych Talentów zostały uregulowane w nowym
Regulaminie Wsparcia Uczniów w Ramach Projektu Małopolskie Talenty dostępnym na stronie
internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl.
§6
INICJATYWY PROJEKTU KOORDYNACYJNEGO – KONKURS, FORUM MŁODYCH TALENTÓW
Postanowienia dotyczące Konkursu i Forum Młodych Talentów zostały uregulowane w nowym
Regulaminie Wsparcia Uczniów w Ramach Projektu Małopolskie Talenty dostępnym na stronie
internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl.

§7
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń szkoły z terenu województwa
małopolskiego, która przystąpiła do CWUZ i weźmie udział w rekrutacji uczniów do
diagnozy uzdolnień, klasy 4-6 szkoły podstawowej lub klasy gimnazjalnej, w tym po
przekształceniu w inny niż gimnazjum typ szkoły na podstawie reformy systemu
oświaty lub klasy 7-8 szkoły podstawowej utworzonej na podstawie reformy systemu
oświaty lub szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który zadeklarował udział
w projekcie.
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne wypełnienie, podpisanie
i złożenie kompletnej Deklaracji Uczestnictwa w projekcie, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia –
diagnozy uzdolnień na zasadach określonych przez Beneficjenta projektu
konkursowego na utworzenie CWUZ.
4. Zasady i cel przetwarzania danych osobowych uczestników projektu określa Deklaracja
Uczestnictwa, o której mowa w ust. 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych
w projekcie nie przekroczy zakresu danych wskazanego w załączniku nr 2 do
niniejszego regulaminu i jest dostosowany do celu ich powierzenia.
5. Uczestnikom projektu zapewniono równy dostęp do oferowanych w projekcie form
wsparcia. W projekcie będzie monitorowane zapewnienie przestrzegania zasady
równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
6. Rekrutacja do projektu polega na nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej z zakresu
wybranej kompetencji kluczowej przedmiotowej.
7. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa Beneficjent projektu konkursowego
na utworzenie CWUZ, w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 dla
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 –
2020 w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C.
rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów,
ogłaszanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
8. Nieprzystąpienie do diagnozy uzdolnień, o której mowa w § 4 jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w projekcie.
9. Informacje o projekcie oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie
internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl.

§8
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do
koordynacyjnym pn. Małopolskie Talenty.

bezpłatnego

udziału

w

projekcie

2. Każdy uczestnik lub/i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo
do informacji o udzielanym wsparciu w ramach projektu.
3. Każdy uczestnik projektu lub/i rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu
zobowiązany jest do:
a. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce
dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji projektu,
b. Stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane
w realizacje projektu,
c. Zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
d. Przestrzegania zasad i obowiązków określonych w niniejszym regulaminie,
e. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
f. Wypełniania dokumentacji niezębnej do oceny efektywności i jakości wsparcia,
g. Udzielania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 10.1.5
wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie.
h. Powiadomienia Beneficjanta projektu o zmianach w danych osobowych
i innych, które były wymagane od uczestników na etapie rekrutacji lub miał
wpływ na jego wynik,
i. Udzielania informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach
wsparcia udzielonego w projekcie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu o
czym niezwłocznie poinformuje się na stronie internetowej projektu
www.malopolskietalenty.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2017r.
3. Złożone Deklaracje Uczestnictwa nie podlegają zwrotowi i będą stanowić
dokumentację projektu.
4. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez
Beneficjenta projektu koordynacyjnego, w tym w odrębnych regulaminach.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Deklaracja uczestnictwa
dla Ucznia3
do projektu „Małopolskie Talenty”
realizowanego w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów
zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020
Dziękujemy za zainteresowanie projektem Małopolskie Talenty.
Przed wypełnieniem Deklaracji Uczestnictwa prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją
wypełniania.
Instrukcja wypełniania Deklaracji Uczestnictwa
1. Deklaracja składa się z dwóch części: część I- DANE OSOBOWE UCZNIA – UCZESTNIKA
PROJEKTU, część II - OŚWIADCZENIA UCZNIA - UCZESTNIKA PROJEKTU.
2. Wszystkie pola Deklaracji muszą być wypełnione, brak wypełnienia wszystkich pól
formularza traktowany jest jako błąd formalny. Uczestnik projektu lub przedstawiciel
ustawowy (rodzic/opiekun prawny) uczestnika projektu zostanie poinformowany
o konieczności uzupełnienia. Brak uzupełnienia podpisu skutkuje odrzuceniem
Deklaracji Uczestnictwa.
3. Deklaracja Uczestnictwa składa się z dwóch części.
4. W przypadku braku telefonu lub e-maila, ulicy, nr lokalu prosimy wpisać „ nie dotyczy”
lub „-”.
5. Deklarację Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie.
6. Odpowiedzi na pytania w Deklaracji Uczestnictwa należy zaznaczyć znakiem X.
7. Wszystkie oświadczenia znajdujące się w części II podpisuje:
a. pełnoletni uczeń mający pełną zdolność do czynności prawnych lub
b. przedstawiciel
ustawowy
(rodzic)/opiekun
prawny
ucznia
niepełnoletniego/niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
8. Brak wymaganych własnoręcznych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami
znajdującymi się w Deklaracji Uczestnictwa traktowany jest jako błąd formalny za
wyjątkiem Punktu C. Uczestnik projektu lub przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun
prawny) uczestnika projektu zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia.
Brak uzupełnienia podpisu skutkuje odrzuceniem Deklaracji Uczestnictwa.
9. Deklaracja Uczestnictwa jest zbierana na etapie rekrutacji do projektu ze względu na
charakter wsparcia – diagnoza uzdolnień ucznia kierowana jest do wszystkich
zrekrutowanych uczniów.
10. Deklaracja Uczestnictwa musi zostać złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej
wraz z formularzem rekrutacyjnym/arkuszem nominacji.
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Uczeń w znaczeniu uczennica/uczeń

Część I
DANE OSOBOWE UCZNIA – UCZESTNIKA PROJEKTU
Imię/imiona ucznia:……………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko ucznia:…………………………………………………..……………………………………………………….
PESEL ucznia

Brak PESEL

Płeć ucznia:
M
K
Wiek ucznia w chwili przystąpienia do projektu - ………………………………………………………….
Wykształcenie ucznia – należy zaznaczyć wyłącznie jeden najwyższy stopień posiadanego
wykształcenia:
brak (brak formalnego wykształcenia)
podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum
profilowane,

technikum,

uzupełniające

liceum

ogólnokształcące,

technikum

uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową)
policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
wyższe ( dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe – uzyskały tytuł licencjata lub
inżyniera lub magistra lub doktora)
Dane kontaktowe
Miejsce zamieszkania ucznia4:
Kraj:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Województwo:……………………………………………………………………………………………………….……..
Powiat/ Miasto na prawach powiatu:…………………………………………………………………………….
Gmina:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………..

4

Zgodnie z Kodeksem cywilnym art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu

Ulica:…………………………………………………………………………………………………….……………………….
Nr budynku:…………………………..………………………………………………………………………………………
Nr lokalu:…………………………….…………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy:…………………………..…………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy5:………..…………………………………………………………………………………………..
Adres poczty elektronicznej (e-mail)6:……………………………………………………………………………
Status ucznia na rynku pracy w chwili przystąpienia po projektu:
osoba bierna zawodowo, w tym:
osoba ucząca się
inne
Status ucznia w chwili przystąpienia do projektu
Uczeń należący do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:
tak
nie
odmowa podania informacji
Uczeń bezdomny lub dotknięty wykluczeniem z dostępu do mieszkań:
tak
nie
Uczeń z niepełnosprawnościami:
tak, w tym:
proszę wskazać jakie specjalne potrzeby dla ucznia tzw. mechanizmy racjonalnych
usprawnień powinny zostać zapewnione w projekcie (np. specjalistyczny transport,
dostosowanie architektoniczne budynku, zapewnienie tłumacza języka migowego,
materiały opracowane w języku braille’a, zapewnienie opiekuna, specjalne
wyżywienie):.………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………

5
Uczestnik projektu lub przedstawiciel ustawowy (rodzic)/opiekun prawny uczestnika projektu musi podać
przynajmniej jedną formę kontaktu
6
Uczestnik projektu lub przedstawiciel ustawowy (rodzic)/opiekun prawny uczestnika projektu musi podać
przynajmniej jedną formę kontaktu

nie
odmowa podania informacji
Uczeń przebywa w gospodarstwie domowym bez osób pracujących:
tak
nie
Uczeń przebywa w gospodarstwie domowym bez osób pracujących z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu:
tak
nie

Uczeń przebywa w gospodarstwie domowym składającym z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu:
tak
nie
Uczeń w innej niż wymienione powyżej niekorzystnej sytuacji społecznej:
tak
nie
odmowa podania informacji
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…………………………..……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB JEGO
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*:
−
−

* Gdy uczestnik projektu jest małoletni.

rodzica/rodziców
opiekuna prawnego/opiekunów prawnych.

Część II
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
Punkt A

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Małopolskie Talenty nr RPMP.10.01.05-12-0491/16 oświadczam,
że:
1. wyrażałam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w ramach zbioru „Z01Małopolskie Talenty”. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych przetwarzanych w
ramach zbioru „Z01-Małopolskie Talenty” jest Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21 , 31-031
Kraków,
2. przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach
zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd
Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej
22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
3. przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach
zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00507 Warszawa,
4. przyjmuję do wiadomości, iż podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych, o których mowa
w pkt 2 i 3 stanowi: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: art. 54 ust. 2,
art. 65, art. 115, art. 122 ust.3, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII
Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia, art. 5 oraz
art. 19 ust. 4 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
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia, art. 9 ust. 2, art 22 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), 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);

5. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
Małopolskie Talenty, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO
WM);
6. przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji
Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków (nazwa
i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt - Województwu Małopolskiemu, ul. Basztowa
22, 31-156 Kraków (nazwa i adres beneficjenta), oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu – Departamentowi Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul.
Lubelska 23, 30-003 Kraków, Stowarzyszeniu WIOSNA ul. Berka Joselewicza 21 , 31-031 Kraków
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym
badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego7, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane
osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; Moje
dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania także innym podmiotom na podstawie art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w ramach
realizacji Projektu przez te podmiotu lub w ramach wykonywania przez te podmioty zadań zleconych
przez podmioty realizujące Projekt, a w każdym wypadku w zakresie w celach określonych przez zasady i
cele Projektu.
7. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
8. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji8;
9. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

………………………………..…………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB JEGO
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*:
−
−

rodzica/rodziców
opiekuna prawnego/opiekunów prawnych.

* Gdy uczestnik projektu jest małoletni.

7
8

Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy

Działając jako przedstawiciel ustawowy uczestnika projektu, w ramach podpisu złożonego powyżej
w celu
reprezentacji uczestnika projektu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie
wskazanym w pkt 1-9 powyżej – w celu umożliwienia identyfikacji osoby, która reprezentowała małoletniego
uczestnika projektu do celów wyrażenia niniejszej zgody na jego uczestnictwo w Projekcie.

…..………………………………………

...…………………………………………….……………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA
USTAWOWEGO

Punkt B

1.

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Małopolskie Talenty”, realizowanym przez Województwo
Małopolskie – Departament Edukacji
Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z
Stowarzyszeniem WIOSNA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów
zdolnych - Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów
zdolnych.

2.

Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na uczestnictwo w projekcie „Małopolskie Talenty”
zapoznałem się z „Regulaminem udzielana wsparcia dla ucznia w projekcie koordynacyjnym Małopolskie
Talenty” i akceptuję wszystkie jego warunki i postanowienia. Regulamin dostępny jest na stronie
internetowej http://malopolskietalenty.pl/.

3.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty”.

4.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Małopolskie Talenty”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

jest

…..………………………………………

.…………………………....….…………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB JEGO
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*:
−
−

* Gdy uczestnik projektu jest małoletni.

rodzica/rodziców
opiekuna prawnego/opiekunów prawnych.

Punkt C
1.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie
mojego wizerunku przez następujące podmioty:
1) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa,
2) Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
3) Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21 , 31-031 Kraków,
4) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,
5) oraz przez podmioty realizujące projekt „Małopolskie Talenty” upoważnione przez podmioty, o
których mowa w pkt 1-3
- w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji
Europejskiego Funduszu Społecznego i projektu „Małopolskie Talenty”.

2.
3.
4.

Zgoda, o której mowa w pkt 1 zostaje udzielona na okres 5 lat od dnia jej złożenia i nie może być wycofana
przed upływem tego okresu.
Zobowiązuję się wobec każdego z podmiotów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1-5 do niewycofywania zgody,
o której mowa w pkt 1 przed terminem określonym w pkt 2. Zobowiązanie zostaje zawarte na czas
określony5 lat od dnia złożenia zgody, o której mowa w pkt 1.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………….……………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU LUB JEGO
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO*:
−
−

* Gdy uczestnik projektu jest małoletni.

rodzica/rodziców
opiekuna prawnego/opiekunów prawnych.

Załącznik nr 2 do regulaminu
Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników projektu Małopolskie Talenty
Lp.

Nazwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kraj
Rodzaj uczestnika
Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć
Wiek w chwili przystępowania do projektu
Wykształcenie
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

34

