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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 

Wójta Gminy w Kluczewsku 

z dnia 20 września 2013r. 

 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do projektu „AKADEMIA 

KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w ramach  Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,   

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

na podstawie: 

 art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

 w związku z Uchwałą Rady Gminy Kluczewsko w sprawie: przystąpienia Gminy 

Kluczewsko do realizacji projektu pod tytułem „AKADEMIA KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-123/13-00 zawartej pomiędzy Gminą 

Kluczewsko a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim 

Biurem Rozwoju Regionalnego  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się „Regulamin Rekrutacji do projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH”  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu „AKADEMIA 

KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do  

Zarządzenia nr 34/2013  

Wójta Gminy Kluczewsko 

z dnia  20 września 2013r. 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO PROJEKTU 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 
 

realizowanego przez Gminę Kluczewsko 

w ramach  Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

 

 
 

GMINA  KLUCZEWSKO 
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§ 1. 

DEFINICJE 

 

1. „Beneficjant” – oznacza Gminę Kluczewsko 

2. „Uczestnik projektu” – oznacza osoby, które są uczniami następujących szkół: 

 Szkoła Podstawowa w Dobromierzu 

 Szkoła Podstawowa w Komornikach 

 Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu 

3.  „Projekt” – oznacza realizowany Projekt „AKADEMIA KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH” współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4. „Komisja Rekrutacyjna” – osoby powołane zarządzeniem Wójta, uprawnione do 

przeprowadzenie rekrutacji do Projektu. 

 

§ 2. 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Kluczewsko w okresie od 01.09.2013 r. do 

30.06.2015 r.  

2. Punkt Rekrutacyjny zorganizowany jest w poszczególnych szkołach biorących udział 

w projekcie. 

 

§ 3. 

UCZESTNICY/ UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

1. Liczbę Uczestników/ Uczestniczek projektu ustalono na 175 osób w ciągu 4 

semestrów, w tym 88 dziewczynek i 87 chłopców. Wśród nich znajdować się będą  

Uczniowie klas I-III PG w Dobromierzu: 50, w tym 31 dziewczynek i 19 chłopców, 

Uczniowie klas I-VI ZPS w Dobromierzu: 85, w tym 38 dziewczynek i 47 chłopców, 

Uczniowie klas I-VI ZPS w Komorniki: 40, w tym 19 dziewczynek i 21 chłopców, 

2. Do projektu zostanie zrekrutowanych 88 dziewczynek i 87 chłopców lub inny podział 

pod warunkiem zgody Instytucji Pośredniczącej. 

3. Istnieje możliwość zmiany liczby i proporcji wg płci grupy docelowej – zgodnie z 

przepisami wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

4. Kryteria strategiczne uczestnictwa w Projekcie: 

a) w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające statut ucznia: 

 Szkoły Podstawowej w Dobromierzu 

 Szkoły Podstawowej w Komornikach 

 Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu 

 

b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. 
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§ 4 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA 

 

1. Osoby chętne do udziału w projekcie muszą złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym 

formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie, wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Osoba, która złoży niekompletny formularz zgłoszeniowy, zostanie wezwana do  

uzupełnienia. 

 

 

§ 5 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje zarządzeniem Wójt Gminy. 

2. Weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym 

(wypełnienie wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) dokonuje 

Koordynator Projektu wraz z Komisją Rekrutacyjną na podstawie złożonych 

dokumentów. 

3. Komisja może wezwać Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci chętnych do udziały w 

projekcie do złożenia dodatkowych dokumentów, informacji bądź wyjaśnień. 

4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. 

5. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  

w przypadku: 

a) gdy do projektu zgłosiła się taka sama ilość chętnych co miejsc w projekcie, 

b) gdy do projektu zgłosiła się mniejsza ilość chętnych niż miejsc w projekcie, 

c) inne uzasadnione przypadki. 

 

§ 6 

PROCEDURA REKRUTACJI 

 

1. Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 175 uczniów/uczennic w ciągu 2 lat 

szkolnych(4 semestry).  

 Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, 85 osób, 

 Szkoły Podstawowej w Komornikach, 40 osób, 

 Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu, 50 osób, 

 

2. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie 

lista rezerwowa, na przypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu uczestnika/ 

uczestniczki. 

3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwa razy: we wrześniu 2013r. i we wrześniu 

2014r. 

4. Termin składania formularzy zgłoszeniowych jest ustalany w opisach projektu i 

zostanie podany do wiadomości przez koordynatora szkolnego. 

5. Wójt Gminy może ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc  

w projekcie. 

6. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających 

kryteria określone w § 3. 
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7. Istnieje możliwość przyjęcia większej liczby uczestników/uczestniczek do projektu 

jeśli nie wpłynie to na jakość oferowanego wsparcia oraz nie zwiększy kosztów 

projektu oraz nie wydłuży okresu realizacji projektu. 

§ 7 

WYBÓR UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK PROJEKTU 

 

1. W przypadku wpłynięcia liczby formularzy przekraczających liczbę miejsc  

w projekcie, Beneficjent przeprowadzi rekrutację na podstawie diagnozy nauczyciela  

szkoły, który stwierdzi potrzebę zajęć dla konkretnego dziecka w oparciu o jego 

obserwację i wyniki w nauce. 

2. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii 

Europejskiej: 

a) Polityką Równych Szans,  

b) Polityką Rozwoju Lokalnego,   

c) Polityką Społeczeństwa Informacyjnego. 

d) Polityką Równości Płci.  

 

3. Dane osób, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji zostaną umieszczone w bazie 

danych PEFS. 

4. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie 

zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone 

zostaną na liście rezerwowej. 

5. Zakwalifikowanie ucznia do wyjazdów edukacyjnych  3 dniowych jest formą nagrody 

za osiągnięcia w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej. 

6. Nabór na wyjazdy edukacyjne będzie odbywał się poprzez następujące kryteria: 

 Diagnoza poziomu wiedzy (analiza wyników w nauce)  

 

 Analiza frekwencji: 

a) 100% - 6 pkt. 

b) 99% - 90% - 5 pkt. 

c) 89% - 80% - 4 pkt. 

d) 79% - 70% - 3 pkt. 

e) 69% - 60% – 2 pkt. 

 

 Opinia wychowawcy co do postępów ucznia w nauce w trakcie danego 

semestru: 0-6 pkt. 

 Wyjazdami jednodniowymi do kina, teatru itp., objęci będą wszyscy 

uczniowie/uczennice wykazujące taką chęć, sukcesywnie w trakcie 

realizacji projektu. 

8. Przy naborze do zajęć  wyrównawczych, Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować 

uczniów według następujących zasad: 

8.1 Wyniki w nauce: 1-5 pkt., 2-4pkt, 3-3pkt itd. 

8.2 Diagnoza ucznia przez wychowawcę, na temat wyników i potrzeb 

edukacyjnych od 1 do 10pkt 

8.3 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie specyficznych 

trudności w uczeniu się 0 lub 5pkt., jeśli uczeń posiada-5pkt 
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8.4 Test wiedzy do 30 pkt 

9. Przy naborze do zajęć rozwojowych (rozwijających), Komisja Rekrutacyjna będzie 

kwalifikować uczniów według następujących zasad: 

9.1 Osiągnięcia ucznia do 5 pkt.  

9.2 Chęć uczestnictwa w zajęciach -do 5 pkt. 

9.3 Test wiedzy do 30pkt. 

10. Przy równej liczbie punktów pierwszeństwo będą mieli uczniowie z klas programowo 

najwyższych. 

§ 8 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Osoba, która chce zrezygnować z udziału w projekcie składa pisemną rezygnacje wg 

wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. 

2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce 

kwalifikowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

3. Jeżeli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia 

udziału w projekcie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie 

składania formularza zgłoszeniowego – do projektu kwalifikuje się kolejna osoba  

z listy. Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnej. 

3. Beneficjent w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów ustalonych  

w niniejszym regulaminie, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Kluczewsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

 
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.  

2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. 

3. Protokół z rekrutacji. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

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

data  wpływu ,  podpis osoby przyjmującej 

Dane Wnioskodawcy – dziecka 

Nazwisko:  

 

Imię/Imiona 

 

Nr PESEL  

 

Data urodzenia:  

Płeć:          Gimnazjum/Szkoła Podstawowa w ……………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA – W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 POKL 
UCZESTNIK/UCZESTNICZKA MUSI BYĆ ZAMIESZKAŁA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO 

Miejscowość  

 

Nr domu/nr lokalu 

Kod pocztowy, poczta 

 

Województwo 

Powiat 

 

Nr telefonu stacjonarnego 

Nr telefonu komórkowego 

 

Adres e-mail 

 

Ja, niżej podpisany(a), …........................................................................................................  

                                    (Imię i nazwisko składającego oświadczenie – rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka) 

   
w zajęciach dodatkowych wymienionych w deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do formularza 

zgłoszeniowego)  realizowanych w ramach projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 
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Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

Zapoznałem(łam) się z zasadami rekrutacji i udziału w ww. projekcie zawartymi  

w Regulaminie projektu i akceptuję je. 

Zostałem poinformowany(na), że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jestem świadom/świadoma, iż złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem mojego dziecka do udziału w projekcie. 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.  

 

………………………. 

Miejscowość, data 

………………………………..…………… 

czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU 

O WYRAŻENIU ZGODNY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/mojego dziecka wizerunku w celach 

informacyjnych i promocyjnych projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH” oraz na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

TAK □   NIE □ 
 

………………………………   ………………………………….……… 

                         Podpis 
 

 

                                          

* - proszę zaznaczyć właściwe 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego /Gimnazjum w Dobromierzu/ 

         

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

 deklaruje udział mojego dziecka ………………………………………………. w projekcie 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-

123/13-00  realizowanym przez Gminę Kluczewsko  

 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych, 

 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie 

wymienione w Regulaminie Rekrutacji  

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji/uczestnictwa w projekcie i akceptuje jego 

warunki 

 zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą 

 deklaruję  udział w następujących formach wsparcia: 

□ zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy I-II 

□ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I-II 

□ zajęcia wyrównawcze z historii  dla klasy II-III 

□ zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy III 

□ zajęcia rozwijające z fizyki dla klas II-III 

□ zajęcia rozwojowe sportowe dla dziewcząt dla klas I-III 

□ zajęcia rozwojowe sportowe dla chłopców dla klas I-III 

□ zajęcia rozwojowe „śpiewać każdy może” dla klas I-II 

□ zajęcia indywidualne –Szkolny Ośrodek Kariery- doradztwo zawodowe dla klasy III 

□ zajęcia rozwijające z informatyki z wykorzystaniem technik ICT dla klas I-II 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA             Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 1
 

 

                                                           
1
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę 

jak również  przez jej prawnego opiekuna. 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego /Szkoła Podstawowa w Dobromierzu/ 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

 deklaruje udział mojego dziecka ………………………………………………. w projekcie 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-

123/13-00  realizowanym przez Gminę Kluczewsko  

 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych, 

 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie 

wymienione w Regulaminie Rekrutacji  

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji/uczestnictwa w projekcie i akceptuje jego 

warunki 

 zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą 

 deklaruję  udział w następujących formach wsparcia: 

□ zajęcia rozwijające –koło literacko-historyczne dla klas IV-VI 

□ zajęcia wyrównawcze –koło literacko-historyczne dla klas IV-VI 

□ zajęcia rozwijające z matematyki ICT dla klasy IV 

□ zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla klasy IV 

□ zajęcia rozwijające z j. angielskiego dla klas V-VI 

□ zajęcia rozwijające- koło recytatorsko-teatralne dla klas IV-VI 

□ zajęcia rozwojowe „Artystyczne wyzwania” dla klas IV-VI 

□ Szkolny Ośrodek Kariery- doradztwo zawodowe dla klasy VI 

□ zajęcia rozwojowe sportowe dla dziewcząt  klasy I-VI 

□ zajęcia rozwojowe sportowe dla chłopców  klasy I-VI 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA             Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 2
 

                                                           
2
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę 

jak również  przez jej prawnego opiekuna. 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego /Szkoła Podstawowa w Komornikach/ 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

 deklaruje udział mojego dziecka ………………………………………………. w projekcie 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-

123/13-00  realizowanym przez Gminę Kluczewsko  

 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych, 

 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie 

wymienione w Regulaminie Rekrutacji  

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji/uczestnictwa w projekcie i akceptuje jego 

warunki 

 zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą 

 deklaruję  udział w następujących formach wsparcia: 

□ zajęcia wyrównawcze język polski dla klas V-VI 

□ zajęcia rozwijające język polski dla klas V-VI 

□ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas V-VI 

□ zajęcia wyrównawcze matematyka dla klasy IV-VI 

□ zajęcia rozwijające piłka siatkowa dla klas IV-VI 

□ zajęcia rekreacyjno sportowe dla klas I-III 

□ zajęcia rozwijające teatralno-recytatorskie dla klas IV-VI 

□ Szkolny Ośrodek Kariery- doradztwo zawodowe dla klasy VI 

□ zajęcia rozwijające z informatyki z wykorzystanie ICT dla klas IV-VI 

 

 

 

 

………………………………           …………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA             Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 3 

 

 

                                                           
3
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę 

jak również  przez jej prawnego opiekuna. 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 2  

Do formularza zgłoszeniowego 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA PROJEKTU 
  

Imię i nazwisko uczenia/uczennicy: …………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna Prawnego podpisującego deklarację w imieniu 

ucznia/uczennicy ………………………………………………………….. 

 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Samorządem 

Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, 25-

520 Kielce, beneficjentowi realizującemu projekt  - Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 

Kluczewsko) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane 

osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej POKL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL 

oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji 

Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji 

 

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



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Kluczewsko dn. ………………………..……. 2013 roku 

 

OŚWIADCZENIE 

o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………….…………… oświadczam, iż z dniem 

………………………………………….... dobrowolnie rezygnuje z udziału w projekcie 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” realizowanym w ramach Poddziałanie 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

 

 

       ..…………………………………. 

                  (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji 

 

WZÓR PROTOKOŁU nr ........... Z REKRUTACJI 

DO PROJEKTU „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

 

W  dniu ................ odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem 

Wójta nr ................. z dnia ............. w składzie: 

1. ........................ 

2. ..................... 

3. .................... 

 

W trakcie naboru wpłynęło ................ formularzy zgłoszeniowych w tym:  

a) .................. spełniało kryteria uczestnictwa w projekcie 

b) ................. nie spełniało kryteriów uczestnictwa w projekcie 

 

Na spotkaniu podjęto decyzje o:*  

a) przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej 

b) odstąpieniu od rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie § 5 pkt. 5 ust. 5 a, b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki do protokołu: 

1. Lista osób zgłoszonych do projektu. 

2. Karta oceny ucznia  zajęcia wyrównawcze. 

3. Karta oceny ucznia  zajęcia wyrównawcze. 

4. Lista rezerwowa uczestników/uczestniczek projektu. 

5. Diagnoza ucznia –zajęcia wyrównawcze 

6. Lista osób przyjętych do projektu. 
 

 
*niepotrzebne skreślić 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 1 do Protokołu z Rekrutacji 

LISTA OSÓB ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 
 

L.p. Imię i nazwisko Szkoła  Klasa  

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

... 

   



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 2 do Protokołu z Rekrutacji 
 

Karta oceny zgłoszonych uczniów do zajęć wyrównawczych w ….………………… 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 
L.p. Imię i nazwisko Wyniki w nauce 

1-5 pkt. 

Diagnoza ucznia przez 

wychowawcę, na temat 

wyników i potrzeb 

edukacyjnych 0-10 pkt. 

Opinia Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  

0pkt(nie posiada) 

5pkt. (posiada)  

Test wiedzy do 

30pkt. 

Razem 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 3 do Protokołu z Rekrutacji 

Karta oceny zgłoszonych uczniów do zajęć rozwijających w ….………………… 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 
 

L.p. Imię i nazwisko Osiągnięcia 

ucznia do 1-5 

pkt. 

Chęć uczestnictwa w 

zajęciach 0-5 pkt. 

Test wiedzy do 

30pkt. 

Razem 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr  4 do Protokołu z Rekrutacji 
 

Lista rezerwowa Uczestników/Uczestniczek projektu 
„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

L.p. Imię i nazwisko 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 5 do Protokołu z rekrutacji  

 
Priorytet:          IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,   

Działanie:          9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,  

Poddziałanie      9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

Tytuł projektu:  „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Nr umowy:          UDA-POKL.09.01.02-26-123/13-00  
Nazwa Beneficjenta/Projektodawcy:  Gmina Kluczewsko  

 
Diagnoza  ucznia przeprowadzona przez wychowawcę na temat wyników i potrzeb edukacyjnych 

do projektu „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”  

 

L.p. 
Nazwisko i 

Imię   
Szkoła/klasa Diagnoza  Punktacja od 1 do 10 

     

 

 

 



 
________________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Kluczewsko 

ul. Spółdzielcza 12, 29- 120 Kluczewsko 

tel/fax: 44 781 42 46 

„AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 

Załącznik nr 6 do Protokołu z Rekrutacji 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PROJEKTUDO PROJEKTU 
 

L.p. Imię i nazwisko Szkoła  Klasa  

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

... 

   

 


