
Załącznik do Zarządzenia nr ….... /2015

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia …………………..

Regulamin rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów
w Siemianowicach Śląskich”

§ 1. 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie „Motywacja –
Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Beneficjent – podmiot realizujący Projekt – Gmina Siemianowice Śląskie, na podstawie
umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą;

b) Instytucja  Pośrednicząca  –  Samorząd  Województwa  Śląskiego,  który  powierzył
pełnienie  roli  Instytucji  Pośredniczącej,  Wydziałowi  Europejskiego  Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

c) Projekt  – projekt  „Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  gimnazjów
w Siemianowicach Śląskich”. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, 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”  realizowany  przez  Gminę
Siemianowice Śląskie;

d) Uczestnik projektu – uczeń/uczennica uczęszczający/-a w roku szkolnym 2014/2015
do  klasy  II  do  jednego  z  8  Gimnazjów  prowadzonych  przez  Gminę  Siemianowice
Śląskie  –  zakwalifikowany/-a  do  Projektu,  korzystający/-a  bezpośrednio  z  pomocy
Projektu (Beneficjent Ostateczny); 

e) Zespół do spraw realizacji projektu – Zespół do spraw realizacji projektu „Motywacja
– Edukacja – Kariera – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”  realizowanego  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  na lata  2007  – 2013,  Priorytetu  IX Rozwój
wykształcenia  i  kompetencji  w  regionie,  Działania  9.1  Wyrównywanie  szans
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałania  9.1.2  Wyrównywanie szans  edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych powołany  odrębnym  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Siemianowice
Śląskie.
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§ 2.

Informacje o Projekcie

1. Projekt  „Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  gimnazjów  w  Siemianowicach
Śląskich” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”,  Poddziałania  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

3. Beneficjentem jest Gmina Siemianowice Śląskie.
4. Biuro  Projektu  znajduje  się  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Siemianowice  Śląskie:  Wydział

Spraw Społecznych  i  Obywatelskich  –  Referat  Edukacji  przy ulicy 1  Maja  1A;  41-100
Siemianowice  Śląskie,  czynne  w  dni  robocze  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta
Siemianowice Śląskie.

5. Projekt jest realizowany w terminie od 01.12.2014 r. do 30.06.2015 r. 
6. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015

do klasy II  do jednego z 8 Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie
oraz  nauczycieli/nauczycielek  pracujących  w  roku  szkolnym  2014/2015  w  jednym  z  8
Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie, tj.:
a) Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3;
b) Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich, ul. Przyjaźni 28; 
c) Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego, ul. Wojciecha Korfantego 18;
d) Gimnazjum nr 4, ul. Chopina 4a;
e) Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 11;
f) Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Myśliwiecka 6;
g) Gimnazjum nr 7 im. Antoniego Halora w Zespole Szkół nr 4, ul. Marii Dąbrowskiej 10;
h) Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Lipowa 3. 

7. Celem  głównym  Projektu  jest  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zwiększenie
kompetencji  kluczowych  432  uczniów/uczennic  (242K)  oraz  podniesienie  jakości  oferty
edukacyjnej  w  8  Gimnazjach  w  Siemianowicach  Śląskich  przez  wdrożenie  8
kompleksowych Programów Rozwojowych Szkół (PRS) do 30.06.2015 r. 

8. Cele szczegółowe Projektu:
a) podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie motywacji do nauki, uczenia się i wyboru

kariery zawodowej u 432 (242K) uczniów/uczennic;
b) podniesienie  kompetencji  i  wyrównanie  szans  edukacyjnych  z  grupy  przedmiotów

matematyczno  –  przyrodniczych  i  z  języków  obcych  u  209  (109K)  słabych
uczniów/uczennic;

c) podniesienie  kompetencji  i  wyrównanie  szans  edukacyjnych  z  grupy  przedmiotów
matematyczno  –  przyrodniczych  i  z  języków obcych u  117  (61K) uczniów/uczennic
zdolnych;

d) podniesienie  jakości  nauczania,  motywacji  i  kompetencji  zawodowych  stopnia
wykorzystania technik IT i  nowoczesnych metod nauczania w procesie  edukacyjnym
poprzez wsparcie i warsztaty dla 90 (80K) nauczycieli/nauczycielek.

9. Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
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§ 3.

Uczestnicy projektu

1. Projekt skierowany jest do:
a) uczniów/uczennic uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy II do jednego

z 8 Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie wymienionych w § 2
pkt 6 niniejszego Regulaminu, u których w roku szkolnym 2013/2014 zespoły szkolne
przeprowadziły diagnozę,

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie  po  spełnieniu  kryteriów określonych w §  3  pkt  1
niniejszego Regulaminu jest złożenie we właściwym Gimnazjum wymienionym w § 2 pkt 6
niniejszego Regulaminu, w terminie określonym w informacji o rekrutacji o której mowa w
§ 4 pkt 7, następujących dokumentów:
a) Deklaracji  uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie  (Załącznik nr  1  do niniejszego

Regulaminu);
b) Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
c) dokumenty potwierdzające, że uczeń/uczennica ubiegający/-a się o udział w Projekcie

jest  uczniem/uczennicą o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  zdolnym/-ą,
niepełnosprawnym/-ą lub zagrożony/-a wykluczeniem społecznym o których mowa w §
4 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

3. Formularz Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej
Projektu pod adresem www.mek.siemianowice.pl oraz w Gimnazjach wymienionych w § 2
pkt 6 niniejszego Regulaminu.

§ 4. 
Rekrutacja uczniów/uczennic

1. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
2. Rekrutacja  będzie  prowadzona  w  roku  szkolnym  2014/2015  wśród  uczniów/

uczennic  uczęszczających  w  roku  szkolnym  2014/2015  do  klasy  II  do  jednego  z  8
Gimnazjów  prowadzonych  przez  Gminę  Siemianowice  Śląskie  wymienionych  w  §  2
pkt 6 niniejszego Regulaminu, u którego/-ej w roku szkolnym 2013/2014 zespoły szkolne
przeprowadziły diagnozę.

3. Pierwszeństwo  w  rekrutacji  do  Projektu  mają  uczniowie/uczennice  o  specjalnych
potrzebach  edukacyjnych,  zdolni,  niepełnosprawni  lub  zagrożeni  wykluczeniem
społecznym. Regulamin określa szczegółowe kryteria naboru i wagi punktowe tj:  
a) uczeń/uczennica jest niepełnosprawny/-a (waga 0 - 1, orzeczenie o niepełnosprawności);
b) uczeń/uczennica posiada orzeczenie o nauczaniu specjalnym (waga 0 - 1, orzeczenie);
c) uczeń/uczennica jest zagrożony/-a niedostosowaniem społecznym (waga 0-1, orzeczenie

z poradni psychologiczno - pedagogicznej); 
d) uczeń/uczennica  korzysta  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  (waga  0  -  1,

dokumentacja pedagoga-psychologa szkolnego lub wychowawcy);
e) uczeń/uczennica wykazuje zainteresowanie i uzdolnienia w zakresie przedmiotów obję-

tych Projektem (waga 0 - 1, dokumentacja szkolnych kółek zainteresowań/ udział w kon-
kursach - dyplomy i certyfikaty). 
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4. Beneficjent  zastrzega  sobie  prawo  w  przypadku  wolnych  miejsc  oraz  w  celu
osiągnięcia  wskaźników  założonych  we  wniosku  o  dofinansowanie  uzupełnienia
Listy  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do  projektu (Załącznik  nr  3  do  niniejszego
Regulaminu)  poprzez  rekrutację  przeprowadzoną  wśród  uczniów/uczennic  klas  I
z  tego  Gimnazjum prowadzonego  przez  Gminę  Siemianowice  Śląskie  wymienionego
w § 2 pkt 6 niniejszego Regulaminu, którego konieczność uzupełnienia dotyczy.

5. W przypadku dużej liczby uczniów/uczennic chcących wziąć udział w Projekcie o przyjęciu
decydować będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
wymienionych w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, a w przypadkach spornych decyzję
podejmować  będzie  Kierownik  Referatu  Edukacji  w  Wydziale  Spraw  Społecznych
i Obywatelskich. 

6. Uczniowie/uczennice,  którzy  z  powodu  braku  miejsc  na  Liście  uczniów/uczennic
zakwalifikowanych do projektu nie  zakwalifikowali  się  do Projektu zostaną umieszczeni
na  Liście  rezerwowej  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do projektu  (Załącznik  nr  4
do niniejszego Regulaminu).

7. Informacje o rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez:
a) stronę internetową Projektu pod adresem www.mek.siemianowice.pl;
b) stronę internetową Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie www.um.siemianowice.pl;
c) ogłoszenia w Gimnazjach wymienionych w § 2 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

8. Rekrutację  przeprowadzają  Komisje  Rekrutacyjne  powołane  Zarządzeniem  Dyrektora
Szkoły (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).

9. Komisja Rekrutacyjna sporządza Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (Załącznik
nr 7 do niniejszego Regulaminu) wraz z:
a) Listą uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego

Regulaminu);
b) Listą  rezerwową  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do  projektu  (Załącznik  nr  4

do niniejszego Regulaminu);
c) Listą uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu w podziale na grupy (Załącznik

nr 5 do niniejszego Regulaminu);
d) Wykazami dokumentów określonych w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu stanowiącymi

odpowiednio: Załącznik 3a oraz 4a do niniejszego Regulaminu.

10. Dokumentacja dotycząca rekrutacji tj. dokumentacja określona w § 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 8 - 9
przekazywana jest do Biura Projektu w celu jej weryfikacji i zatwierdzenia.

11. Proces  rekrutacji  zostaje  zakończony  podaniem  wyników  rekrutacji  do  wiadomości
Uczestnikom projektu oraz Uczestnikom projektu znajdujących się na Listach rezerwowych.

§ 5. 
Zakres wsparcia

1. W ramach  Projektu  zrealizowane  zostaną  dla  uczniów/uczennic  następujące  następujące
formy wsparcia:
a)   obligatoryjnie

 zajęcia motywacyjno – edukacyjno – zawodowe plus wizyta studyjna w zakładzie
pracy;

 laboratorium eksperymentów. 
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c)   fakultatywne
 zajęcia wyrównawcze z matematyki plus wizyta edukacyjna;
 zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna;
 zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
 zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
 zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego;
 zajęcia dodatkowe z matematyki plus wizyta edukacyjna;
 zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna;
 zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;
 zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego;
 zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego.

2. Uczeń/uczennica zakwalifikowany do Projektu oprócz obligatoryjnych form wsparcia musi
uczestniczyć w co najmniej jednej fakultatywnej formie wsparcia.

3. Uczestnik  projektu  może  uczestniczyć  jedynie  w  tych  rodzajach  fakultatywnych  form
wsparcia, na które został skierowany w wyniku przeprowadzonej diagnozy. 

4. Zajęcia odbywać się będą roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z harmonogramem zajęć. 

5. Harmonogram zajęć będzie dostępny w Biurze Projektu oraz w Gimnazjach wymienionych
w § 2 pkt 6 niniejszego Regulaminu. 

6. Beneficjent  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  zmian  w  harmonogramie  zajęć,
rodzaju zajęć, liczbie zajęć, miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup.

7. Zajęcia odbywać się będą we właściwej dla każdego Uczestnika projektu Gimnazjum lub
w innym miejscu – zgodnie z harmonogramem zajęć. 

§ 6. 
Obowiązki Uczestnika projektu

1. Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 3 pkt 2

niniejszego Regulaminu;
b) regularnego uczęszczania na wszystkie zajęcia zaznaczone w Deklaracji  uczestnictwa

w projekcie,  zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,  które będzie potwierdzone
listą obecności sprawdzaną przez osobę prowadzącą zajęcia;

c) wypełniania testów kompetencyjnych, ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów
służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu;

d) bieżącego i niezwłocznego informowania osoby prowadzącej zajęcia lub wychowawcy
klasy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie;

e) usprawiedliwienia  przez  opiekuna  prawnego  Uczestnika  projektu  ewentualnych  jego
nieobecności  na  zajęciach  w terminie  7  dni  od  dnia  ustania  przyczyny nieobecności
(Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu);

f) zapoznania się z treścią oraz przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym
Regulaminie.

2. W  przypadku  uczniów/uczennic  niepełnoletnich  wszelkie  dokumenty  podpisuje  jego
opiekun prawny.
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§ 7. 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Udzielenia wsparcia w ramach Projektu zaprzestaje się w przypadku:
a) przerwania przez Uczestnika projektu nauki w szkole;
b) naruszenia przez Uczestnika projektu podczas zajęć prowadzonych w ramach Projektu

zasad współżycia społecznego i obowiązujących norm etycznych;
c) szczególnie rażącego naruszenia przez Uczestnika projektu niniejszego Regulaminu;
d) pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest jedynie w uzasadnionych wypadkach.

3. Uzasadnione wypadki, o których mowa w § 7 pkt 2 niniejszego Regulaminu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane
w momencie przystąpienia do udziału w Projekcie.

4. Uczestnik  projektu,  który  został  zakwalifikowany  do  udziału  w  Projekcie,  może
zrezygnować z jego udziału przed rozpoczęciem zajęć, informując o tym nie później niż 5
dni przed rozpoczęciem zajęć.

5. W przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w Projekcie  jeszcze  przed  rozpoczęciem zajęć,
osoby  znajdujące  się  kolejno  na  liście  rezerwowej  otrzymają  propozycję  przystąpienia
do  udziału  w  Projekcie  (jednakże  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  rezygnacja  nastąpi  przed
skorzystaniem z pierwszej formy wsparcia, tj. udziałem w pierwszych zajęciach).

6. Zgłoszenie  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  Projekcie  składa  opiekun  prawny  Uczestnika
projektu  w  formie  pisemnej  do  Dyrektora  Szkoły  (Załącznik  nr  9  do  niniejszego
Regulaminu).

7. W  przypadkach  wymienionych  §  7  pkt  1  niniejszego  Regulaminu  Dyrektor  Szkoły
bezpośrednio wnioskuje do Kierownika Referatu Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych
i Obywatelskich o usunięcie Uczestnika projektu z Projektu.

8. Ostateczną  decyzję  o  usunięciu  Uczestnika  projektu  z  Projektu  podejmuje  Kierownik
Referatu Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich na podstawie pisemnej
informacji  Dyrektora  Szkoły o  zaistniałych okolicznościach  wymienionych  w § 7  pkt  1
niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu).

§ 8. 
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogólny  nadzór  nad  realizacją  Projektu,  a  także  rozstrzyganie  spraw,  które  nie  są
uregulowane niniejszym Regulaminem należy do Zespołu do spraw realizacji projektu. 

3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to  konieczne z  uwagi
na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa
krajowego i wspólnotowego, zmianę warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także
pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Pośredniczącej.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

5. Aktualna  treść  niniejszego  Regulaminu  dostępna  jest  w  Biurze  Projektu,  na  stronie
internetowej  Projektu  pod  adresem  www.mek.siemianowice.pl oraz  w  Gimnazjach
wymienionych w § 2 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
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6. Załączniki do niniejszego Regulaminu:

(1) Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie;
(2) Oświadczenie  ucznia/uczennicy  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych; 
(3) Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu;

(3a) Wykaz dokumentów określonych w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu; 
(4) Lista rezerwowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu;

(4a) Wykaz dokumentów określonych w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu;
(5) Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu w podziale na grupy;
(6) Zarządzenie o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej;
(7) Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;
(8) Usprawiedliwienie;
(9) Rezygnacja;
(10)Usunięcie ucznia/uczennicy z Projektu
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI

Uczeń/uczennica …………………………………………..………………………………….......
                         (nazwisko i imię ucznia/uczennicy)

Nr PESEL:

Szkoła, klasa ……………………………………………………………………………………...
                                                                  

………………………………………………………………………………………..………….....
(pełna nazwa Szkoły, miejscowość, klasa)

Nazwisko i imię opiekuna prawnego………………………………………………………….....

Dane kontaktowe opiekuna prawnego…………….………………………...…………..………

………………………………………………………………………………………..…………....
                                           (adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod, miejscowość)

……………………………      ……………………………..         …………………………...
       (nr tel. stacjonarnego)                            (nr tel. komórkowego)                                  (adres e-mail)

1. Deklaruję  udział  mojego  dziecka  w  Projekcie  „Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –
wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych
gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” w następujących formach wsparcia: 

a)  obligatoryjne:
 zajęcia motywacyjno – edukacyjno – zawodowe plus wizyta studyjna w zakładzie pracy,

 laboratorium eksperymentów.
b) fakultatywne*): 

¨ zajęcia wyrównawcze z matematyki plus wizyta edukacyjna, 
¨ zajęcia dodatkowe z matematyki plus wizyta edukacyjna,

¨ zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna, 
¨ zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna,

¨ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
¨ zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
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¨ zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego,

¨ zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
¨ zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego,

¨ zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.

3. Oświadczam, że moje dziecko spełnia warunki dotyczące uczestnictwa w Projekcie.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dla celów

działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją Projektu.

5. Zostałem/-am  poinformowany/-a,  że Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Uprzedzony/-a  o  odpowiedzialności  za  składanie  oświadczeń  niezgodnych  z  prawdą
niniejszym  oświadczam,  że  dane  zawarte  w  niniejszej  Deklaracji  są  zgodne  ze  stanem
prawnym i faktycznym.

      Siemianowice Śląskie,                                                        …………..……………………
                                                                                                                      Czytelny podpis opiekuna prawnego

*) właściwe zakreślić, Uczestnik projektu może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach form wsparcia, ale jedynie
w takich na które został skierowany w wyniku przeprowadzonej diagnozy. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

OŚWIADCZENIE UCZNIA/UCZENNICY
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W  związku  z  przystąpieniem  do  Projektu  Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –
wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych
gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, ja niżej podpisany/-a ..............................................................................................
                                                                                   (nazwisko i imię opiekuna prawnego)

wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   moich   oraz  mojego   dziecka

 …........................................................ i oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
         (nazwisko i imię ucznia/uczennicy)

a) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący
funkcję  Instytucji  Zarządzającej  dla  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b) moje  dane  osobowe będą przetwarzane  wyłącznie  w celu  udzielenia  wsparcia,  realizacji
projektu  „Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”,
ewaluacji,  kontroli,  monitoringu  i  sprawozdawczości  w ramach  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki (POKL);

c) moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej  –
Samorządowi Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice beneficjentowi
realizującemu  projekt  Gminie  Siemianowice  Śląskie,  ul.  Jana  Pawła  II  10,  41  –  100
Siemianowice Śląskie. 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;

d) podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

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

      Siemianowice Śląskie,                                                             …………..……………………
                                                                                                                              Czytelny podpis opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

LISTA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO PROJEKTU

 
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Gimnazjum nr ……. w Siemianowicach Śląskich, ul………………………………......................
przedstawia Listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do Projektu:

Lp. Nazwisko i Imię* Rodzaj formy
wsparcia 

PESEL Klasa Liczba uzyskanych punktów**

1

2

3

4

5
*Alfabetycznie
**  Kryteria  naboru  i  wagi  punktowe  tj:   uczeń/uczennica  jest  niepełnosprawny/-a  (waga  0  -  1,  orzeczenie
o niepełnosprawności);  uczeń/uczennica  posiada  orzeczenie  o nauczaniu specjalnym (waga 0 -  1,  orzeczenie);
uczeń/uczennica jest zagrożony/-a niedostosowaniem społecznym (waga 0-1, orzeczenie z poradni psychologiczno
- pedagogicznej); uczeń/uczennica korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (waga 0 - 1, dokumentacja
pedagoga-psychologa  szkolnego  lub  wychowawcy);  uczeń/uczennica  wykazuje  zainteresowanie  i  uzdolnienia
w zakresie przedmiotów objętych projektem (waga 0 - 1, dokumentacja szkolnych kółek zainteresowań/ udział
w konkursach - dyplomy i certyfikaty). 
Sporządził/a:  …............................................................................................................
                                                   (nazwisko i imię, stanowisko w Komisji Rekrutacyjnej)

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...
                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis           

                                                               Dyrektora Szkoły

Zatwierdzam Listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do Projektu „Motywacja – Edukacja –
Kariera  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

Siemianowice Śląskie, dnia ….............                            …............................................................
                                                                                                                 Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Edukacji

w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich 
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Załącznik nr 3a do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

WYKAZ DOKUMENTÓW DO LISTY UCZNIÓW/UCZENNIC
ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Gimnazjum nr ……. w Siemianowicach Śląskich, ul………………………………......................
przedstawia Wykaz dokumentów określonych w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu:

Lp. Nazwisko i Imię* Liczba uzyskanych
punktów**

Wykaz dokumentów określonych w § 4 pkt 3 

1

2

3

4

5
* Ranking od najwyższej liczby uzyskanych punktów
**  Kryteria  naboru  i  wagi  punktowe  tj:   uczeń/uczennica  jest  niepełnosprawny/-a  (waga  0  -  1,  orzeczenie
o niepełnosprawności);  uczeń/uczennica  posiada  orzeczenie  o nauczaniu specjalnym (waga 0 -  1,  orzeczenie);
uczeń/uczennica jest zagrożony/-a niedostosowaniem społecznym (waga 0-1, orzeczenie z poradni psychologiczno
- pedagogicznej); uczeń/uczennica korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (waga 0 - 1, dokumentacja
pedagoga-psychologa  szkolnego  lub  wychowawcy);  uczeń/uczennica  wykazuje  zainteresowanie  i  uzdolnienia
w zakresie przedmiotów objętych projektem (waga 0 - 1, dokumentacja szkolnych kółek zainteresowań/ udział
w konkursach - dyplomy i certyfikaty). 

Sporządził/a:  …............................................................................................................
                                                   (nazwisko i imię, stanowisko w Komisji Rekrutacyjnej)

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...
                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis           

                                                               Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

LISTA REZERWOWA UCZNIÓW/UCZENNIC
ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Gimnazjum nr ……. w Siemianowicach Śląskich, ul………………………………......................
przedstawia Listę rezerwową uczniów/uczennic zakwalifikowanych do Projektu:

Lp. Nazwisko i Imię* Rodzaj formy
wsparcia 

PESEL Klasa Liczba uzyskanych
punktów**

1

2

3

4

5
*Alfabetycznie
**  Kryteria  naboru  i  wagi  punktowe  tj:   uczeń/uczennica  jest  niepełnosprawny/-a  (waga  0  -  1,  orzeczenie
o niepełnosprawności);  uczeń/uczennica  posiada  orzeczenie  o nauczaniu specjalnym (waga 0 -  1,  orzeczenie);
uczeń/uczennica jest zagrożony/-a niedostosowaniem społecznym (waga 0-1, orzeczenie z poradni psychologiczno
- pedagogicznej); uczeń/uczennica korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (waga 0 - 1, dokumentacja
pedagoga-psychologa  szkolnego  lub  wychowawcy);  uczeń/uczennica  wykazuje  zainteresowanie  i  uzdolnienia
w zakresie przedmiotów objętych projektem (waga 0 - 1, dokumentacja szkolnych kółek zainteresowań/ udział
w konkursach - dyplomy i certyfikaty). 

Sporządził/a:  …............................................................................................................
                                                   (nazwisko i imię, stanowisko w Komisji Rekrutacyjnej)

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...
                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis           

                                                               Dyrektora Szkoły

Zatwierdzam Listę rezerwową uczniów/uczennic zakwalifikowanych do Projektu „Motywacja –
Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

Siemianowice Śląskie, dnia ….............                            …............................................................
                                                                                                                Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Edukacji

w  Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich
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Załącznik nr 4a do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

WYKAZ DOKUMENTÓW DO LISTY RZERWOWEJ
UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Gimnazjum nr ……. w Siemianowicach Śląskich, ul………………………………......................
przedstawia Wykaz dokumentów określonych w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu:

Lp. Nazwisko i Imię* Liczba uzyskanych
punktów**

Wykaz dokumentów określonych w § 4 pkt 3 

1

2

3

4

5
* Ranking od najwyższej liczby uzyskanych punktów
**  Kryteria  naboru  i  wagi  punktowe  tj:   uczeń/uczennica  jest  niepełnosprawny/-a  (waga  0  -  1,  orzeczenie
o niepełnosprawności);  uczeń/uczennica  posiada  orzeczenie  o nauczaniu specjalnym (waga 0 -  1,  orzeczenie);
uczeń/uczennica jest zagrożony/-a niedostosowaniem społecznym (waga 0-1, orzeczenie z poradni psychologiczno
- pedagogicznej); uczeń/uczennica korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (waga 0 - 1, dokumentacja
pedagoga-psychologa  szkolnego  lub  wychowawcy);  uczeń/uczennica  wykazuje  zainteresowanie  i  uzdolnienia
w zakresie przedmiotów objętych projektem (waga 0 - 1, dokumentacja szkolnych kółek zainteresowań/ udział
w konkursach - dyplomy i certyfikaty). 

Sporządził/a:  …............................................................................................................
                                                   (nazwisko i imię, stanowisko w Komisji Rekrutacyjnej)

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...
                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis           

                                                               Dyrektora Szkoły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Człowiek - Najlepsza inwestycja                                                    7



Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

LISTA UCZNIÓW/UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO
PROJEKTU W PODZIALE NA GRUPY

 
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Gimnazjum nr ……. w Siemianowicach Śląskich, ul……………………………….....................
przedstawia Listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do Projektu w podziale na grupy:

1. …......................................................................
                               (nazwa formy wsparcia) 

Lp. Nazwisko i Imię*) PESEL Klasa Grupa Liczba godzin

1

I

2

3

4

5

(...)

*Alfabetycznie

Sporządził/a:  …............................................................................................................
                                                   (nazwisko i imię, stanowisko w Komisji Rekrutacyjnej)

Siemianowice Śląskie, dnia ….............   ……………………………  …………………………...
                                                                                              Pieczęć Szkoły                                  Pieczęć i podpis           

                                                               Dyrektora Szkoły

Zatwierdzam  Listę  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do  Projektu  w  podziale  na  grupy
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

Siemianowice Śląskie, dnia ….............                            …............................................................
                                                                                                               Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Edukacji

w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Zarządzenie nr …………
Dyrektora Gimnazjum Nr ……. / Zespołu Szkół …… Nr …

                                        w Siemianowicach Śląskich 
z dnia ………….

w sprawie:  powołania Komisji Rekrutacyjnej do rekrutacji uczniów/uczennic w projekcie
„Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

           Na   podstawie   art.   39  ust.  1  pkt.  1  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (j.t. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) oraz §…………. Statutu Gimnazjum
Nr ……. / Zespołu Szkół …… Nr … w Siemianowicach Śląskich 

zarządzam, co następuje

1. Powołuję w Gimnazjum nr …. /  Zespole Szkół …. Nr ….  w Siemianowicach Śląskich
Komisję Rekrutacyjną do rekrutacji uczniów/uczennic w projekcie „Motywacja – Edukacja
–  Kariera  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji: ………………………………...
2. Członek Komisji: ………………………………………....
3. Członek Komisji: ………………………………………....

3. Pracom Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji.

4. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Przewodniczący Komisji.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Siemianowice Śląskie, dnia ……..     ……………………………  …………………………...
                                                                                             Pieczęć Szkoły                                   Pieczęć i podpis           

                                                               Dyrektora Szkoły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                             Człowiek - Najlepsza inwestycja                                                    7



Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

 ……………………………                      
               Pieczęć Szkoły 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

powołanej  Zarządzeniem  Dyrektora  nr  …………...................Gimnazjum  Nr  …..  /  Zespołu
Szkół  ……  Nr  ……w  Siemianowicach  Śląskich  z  dnia  …………..  do  rekrutacji
uczniów/uczennic  w  projekcie  „Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach
Śląskich”

1. Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ………………………………………………….....

2. Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ………………………………………………....

3. Skład Komisji Rekrutacyjnej: ……………………………………………………………........

Przewodniczący Komisji: …………………………….
                                                        (nazwisko i imię)

Członek Komisji: ………………………………..........                      
                                                        (nazwisko i imię)

Członek Komisji: ……………………………….........                      
                                                    (nazwisko i imię)

4. Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej:
a) Zapoznanie  się  z  Regulaminem  rekrutacji  i  udziału  uczniów/uczennic w  projekcie

„Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans  edukacyjnych
i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  gimnazjów  w  Siemianowicach
Śląskich” i zobowiązanie się do jego przestrzegania podczas pracy Komisji;

b) Kwalifikowanie  uczniów/uczennic na zajęcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, biorąc pod uwagę
dokumenty potwierdzające że uczeń/uczennica ubiegający/-a się o udział w Projekcie
jest  uczniem/uczennicą o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  zdolnym/-ą,
niepełnosprawnym/-ą  lub  zagrożony/-a  wykluczeniem  społecznym  o  których  mowa
w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
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c) Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej:  Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu,
Wykaz  dokumentów  do  listy  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do  projektu,  Lista
rezerwowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu, Wykaz dokumentów do listy
rezerwowej  uczniów/uczennic  zakwalifikowanych  do  projektu,  Lista  uczniów/uczennic
zakwalifikowanych do projektu w podziale na grupy. 

5. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej:

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

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

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

6. Na tym posiedzenie zakończono:

Protokołował/a: …………………………

Podpis Przewodniczącego Komisji:  ………………………………….

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

………………………………….

………………………………….

Siemianowice Śląskie, dnia …………………. 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

USPRAWIEDLIWIENIE

Usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka……………………………………………............,
                                                                                                         (nazwisko i imię)

ucznia/uczennicy Gimnazjum nr ……  w  Siemianowicach  Śląskich  na  zajęciach
dydaktycznych…………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….............
                                                 (nazwa formy wsparcia, na którą  uczęszcza uczeń/uczennica)

realizowanych w ramach Projektu „Motywacja – Edukacja – Kariera  –  wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach
Śląskich”. w dniu…………………… z powodu ………………………………………………....

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

Siemianowice Śląskie, dnia ……………                                    …………..……………………
                                                                                                                           Czytelny podpis opiekuna prawnego
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Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Dyrektor Gimnazjum Nr……/
Zespołu Szkół Nr …….
ul…………………………….

41 – ….  Siemianowice Śląskie

REZYGNACJA

Zgłaszam rezygnację mojego dziecka …………………………….........…………………..........
                                                                                                   (nazwisko i imię)

z  uczestnictwa  w  Projekcie  „Motywacja  –  Edukacja  –  Kariera  –  wyrównywanie  szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach
Śląskich”,  który/a  w  Gimnazjum  nr  …..…  w  Siemianowicach  Śląskich  uczęszcza  na
zajęcia..........……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......

(nazwa formy wsparcia, na którą uczęszcza uczeń/uczennica)

Powodem rezygnacji jest…………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………............

Siemianowice Śląskie, dnia ……………                                    …………..……………………
                                                                                                                           Czytelny podpis opiekuna prawnego
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Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic
w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”

Siemianowice Śląskie, dnia…………… 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Wydział Spraw Społecznych i 
Obywatelskich
Referat Edukacji – Biuro Projektu

ul. 1 Maja 1A
41-100 Siemianowice Śląskie 

Informuję, że uczeń/uczennica…………………………………………………………................,
                                                                                      (nazwisko i imię)

który/a w Gimnazjum nr  …… w Siemianowicach Śląskich uczęszczał/a na zajęcia w ramach
Projektu „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” …...........................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………...................................................... .

(opis sytuacji zgodnie z § 7 pkt 1 niniejszego Regulaminu)

W związku z tym wnoszę o usunięcie ucznia/uczennicy z Projektu.

………………………....         ……………………………..          ……………………………   
Pieczęć Szkoły                                             Podpis Koordynatora                                      Pieczęć i podpis                     

                                                                         szkolnego                                                  Dyrektora Szkoły
                                               

Wobec powyższego podejmuję decyzję o usunięciu……………………………...……...............,
                                                                                                                                   (nazwisko i imię)

uczenia/uczennicy Gimnazjum nr  …… w Siemianowicach Śląskich  z Projektu „Motywacja –
Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.

Siemianowice Śląskie, dnia ……………                                    …………..……………………
                                                                                                              Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Edukacji
                                                                                                                w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich
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