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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

 

1. Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia 

szkół  i placówek oświatowych” jest finansowany z Funduszy Europejskich. 

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Tokarnia. 

3. Beneficjentami ostatecznymi jest 15 uczniów ze Szkoły podstawowej nr 1 im. Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni  

4. Zajęcia dla uczniów odbywają się jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.  

5. Zajęcia dla uczniów w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół  i placówek oświatowych” realizowane będą             

w formie: 

 

1) koła przyrodniczego (27 godzin lekcyjnych dla 15 uczniów) 

2) wycieczki edukacyjne do parków narodowych (3 wycieczki dla 15 uczniów) 

3) warsztatów psychologicznych (dwa spotkania z psychologiem )  

 

6. Udział ucznia w projekcie jest dobrowolny. 

7. Weryfikacji beneficjentów ostatecznych i kwalifikacji do projektu dokonuje Komisja 

rekrutacyjna w skład której wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia pod 

przewodnictwem dyrektora szkoły. Z przeprowadzonej rekrutacji dyrektor sporządza 

protokół oraz ogłasza listy uczniów, umieszczając je na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na 

stronie internetowej szkoły. 

 

 

II. ZASADY REKRUTACJI. 

 

1. Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia w Tokarni przeprowadzana jest w styczniu 2023r., w ciągu dwóch 

tygodni od daty przeprowadzenia spotkania informacyjnego z uczniami.  

2. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie składają wniosek (zał. 1) do sekretariatu            

w terminie 7 dni liczonych od daty spotkania informacyjnego. 

3. W przypadku większej liczby chętnych na dane zajęcia niż liczba miejsc, uczniów 

rekrutuje się według kolejnych kryteriów:  

 

1) Uczniowie klas 7 i 8  

2) kolejność zgłoszeń 

 

4. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do projektu z powodu braku miejsc,                           

a spełniają kryteria rekrutacji, zostaną wpisani na listę rezerwową. 

 

5. W przypadku braku kompletu uczniów na dane zajęcia, w ciągu trzech dni od daty 

ogłoszenia list zakwalifikowanych uczniów w wyniku pierwszej rekrutacji, dyrektor 



 

 

  

                       

 

 

szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą, w której jedynym kryterium jest 

kolejność zgłoszeń. 

 

6. Uczeń zakwalifikowany do projektu składa do dyrektora szkoły w terminie do dnia 12 

lutego 2023r.: 

a. „Oświadczenie  beneficjenta ostatecznego” i ”Zgodę na uczestnictwo dziecka                        

w projekcie” (zał. nr 2) 

b. „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych” (zał. nr 3) 

 

7. Brak wyżej wymienionych dokumentów w terminie wskazanym w pkt.7 oznacza brak 

wsparcia w ramach projektu „Laboratorium Kariery”, co jest równoznaczne ze 

skreśleniem ucznia z listy uczestników danych zajęć. 
 

III.  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. 

 

1. Beneficjenci ostateczni zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół  i placówek oświatowych”. 

 

2. W przypadku nieobecności na zajęciach beneficjent ostateczny zobowiązany jest do 

pisemnego usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców/opiekunów prawnych                           

w terminie 14 dni od daty absencji. 

 

3. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności koordynator może 

skreślić ucznia z listy uczestników projektu. 

 

4. Beneficjent ostateczny może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie: składa wówczas 

pisemne oświadczenie o rezygnacji potwierdzone przez rodziców. 

 

5. Na  miejsce beneficjenta ostatecznego, który zrezygnował lub został skreślony z listy 

uczestników, wpisany zostaje uczeń z listy rezerwowej. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

Wszelkie sprawy sporne dotyczące rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach w ramach 

projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia 

szkół i placówek oświatowych” nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga dyrektor 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                       

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

……………………………………..                                  ……………………………………… 
                             imię i nazwisko                                                                                                                     miejscowość, data 

 

…………………………………….. 
               adres zamieszkania 

 

 

WNIOSEK 

 

 

 Ja niżej podpisany wyrażam chęć udziału w zajęciach  pt. „Z przyrodą za pan brat”, 

realizowanych w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia       

w Tokarni  

 

                                                             

………………………………………………………….. 
                                                                                                 podpis ucznia 

 

 

 

DECYZJA 

 

Uczeń 

……………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko 

został  zakwalifikowany / wpisany na listę rezerwową beneficjentów ostatecznych* na 

zajęcia pt. „Z przyrodą za pan brat”, realizowanych w ramach projektu „Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 

oświatowych” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia w Tokarni  

 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

………………………………………. 
                                                                                                           podpis dyrektora 



 

 

  

                       

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

 

Ja niżej podpisany(a) 

 

……………………………………………………………………………………..………… 
imię i nazwisko składającego oświadczenie 

zam…………………………………………………………………………………………… 
kod, adres zamieszkania, numer domu 

telefon 

kontaktowy:………………………………………………..……………………………… 

nr PESEL:…………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach pt. „Z przyrodą za pan brat”, realizowanych 

w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 

wsparcia szkół i placówek oświatowych” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni  

 

……………………………                        ………………………………………………………. 
                  miejscowość, data                                                                                         czytelny podpis beneficjenta ostatecznego (ucznia) 

 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W PROJEKCIE 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę 

zamieszkały ………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania, tel. kontaktowy 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 

…………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka 

w zajęciach pt. „Z przyrodą za pan brat”, realizowanych w ramach projektu „Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 

oświatowych” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia w Tokarni                                                                            

 

      ………………………………………………               ………………………………………                   
miejscowość, data                                                                                                  podpis rodzica 



 

 

  

                       

 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 3 
 

…………………………………………….               
                                 imię i nazwisko ucznia                                              

 

…………………………………………….. 
                       adres zamieszkania 

 

…………………………………………….. 
                         PESEL ucznia 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” realizowanego            

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia w Tokarni wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą w Tokarni, 

32-436 Tokarnia; 

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 

wsparcia szkół i placówek oświatowych”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości 

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój 

Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie 

ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020; 

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, ewaluacji, 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje 

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 

prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020; 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                      

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu „Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 

oświatowych””; 

5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

……………………………………………            ……………………………………………… 
                         miejscowość, data                                                                                                podpis uczestnika projektu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w związku z jego 

uczestniczeniem w zajęciach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”  

                                                                                  

……………………………………………            ……………………………………………… 
                         miejscowość, data                                                                    podpis rodziców ucznia       


