
„Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„GIMNAZJALIŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ – OTWARCI NA LUDZI I PRACĘ”

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie
„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”.

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest 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, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych.

4. Realizatorem projektu jest Gmina Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny.

5. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta Lędziny

6. Projekt realizowany jest w okresie od 9 września 2013 r. do 26 czerwca 2015 r.
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
dla której organem prowadzącym jest Gmina Lędziny.

7. Ilekroć poniżej jest mowa o:

1) Regulaminie- rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 w projekcie „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”

2) Uczestnikach – rozumie się przez to uczniów i uczennice biorących udział w zajęciach
dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

§ 2

Cele i zakres wsparcia

1. Celem projektu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych oraz udzielenie wsparcia
w indywidualnym rozwoju na poziomie II etapu edukacyjnego dla 100 uczniów,
 w tym 41 dziewcząt i 59 chłopców z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
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w Lędzinach. Wsparciem objętych zostanie także 30 nauczycieli zatrudnionych
w placówce.

2. Projekt przewiduje realizację w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 nieodpłatnych
zajęć dodatkowych obejmujących:

1) podnoszenie kompetencji językowych uczniów – rozwój kompetencji kluczowych –
porozumiewanie się w języku obcym

 zajęcia językowe - język angielski

 zajęcia językowe – język niemiecki

 zajęcia językowe – język rosyjski

 zajęcia językowe – język włoski

2) kształcenie kulturowe uczniów – rozwój kompetencji kluczowych- świadomość i
ekspresja kulturalna

 zajęcia z zakresu kulturoznawstwa

 zajęcia plastyczne

 zajęcia muzyczne

3) kształcenie eksperymentalne – rozwój kompetencji kluczowych – naukowo –
technicznych

 warsztaty eksperymentów przyrodniczych

 warsztaty eksperymentów biologicznych

 warsztaty eksperymentów chemicznych

4) kształcenie geograficzno – turystyczne – rozwój kompetencji kluczowych –
społecznych i obywatelskich

 warsztaty geograficzne

5) kształcenie historyczno – regionalne – rozwój kompetencji kluczowych – społecznych
i obywatelskich

 interaktywne warsztaty z historii regionu

6) kształcenie matematyczno – informatyczne – rozwój kompetencji kluczowych –
matematycznych i informatycznych

 warsztaty matematyczne z wykorzystaniem technik ICT
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 Klub Zdolnych Matematyków-zajęcia dla uczniów o ponadprzeciętnych
zdolnościach matematycznych

7) utworzenie i prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery – rozwój kompetencji
kluczowych – inicjatywność i przedsiębiorczość

 Indywidualne spotkania w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery

 Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego

8) zajęcia uspołeczniające, przeciwdziałające wykluczeniu uczniów – rozwój
kompetencji kluczowych- społecznych i obywatelskich

 Arteterapia - zajęcia z muzykoterapii

 Arteterapia – zajęcia z choreoterapii

 Warsztaty socjoterapeutyczne

 Indywidualna terapia manualna

 Kącik kulinarny – kuchnie świata

3. W szkoleniu dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi trudnymi wezmą udział
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

1. Rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć prowadzona będzie od dnia 10
września 2013 do 20 września 2013 r. w oparciu o niniejsze zasady:

1) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie z klas I-III Gimnazjum
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

2) na zajęcia rekrutowani będą uczniowie / uczennice zgodnie ze zdiagnozowanymi
indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami

3) uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć

4) rekrutacja uwzględnia zasady polityki i równych szans i równości płci

2. O zakwalifikowaniu do projektu w ramach procesy rekrutacji decyduje spełnienie
następujących warunków:
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1) zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach dodatkowych poprzez podpisanie przez opiekuna
prawnego ucznia/uczennicy Deklaracji uczestnictwa w projekcie – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1

2) posiadanie statusu ucznia klasy I, II, III Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Lędzinach

3. Z zastosowaniem powyższych kryteriów rekrutacji do udziału w projekcie dokona
Komisja Kwalifikacyjna, w skład, której wchodzić będzie: przedstawiciel szkoły,
urzędu miasta oraz koordynator.

4. Proces rekrutacji wszczyna swoim zarządzeniem Burmistrz powołując w tym celu
Komisję Kwalifikacyjną i wyznaczając termin w jakim przeprowadza się rekrutację –
wg wzoru stanowiącego załącznik  2.

5. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający szkolną
listę uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników
projektu – jeśli została utworzona – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

6. Rezerwową listę kandydatów na uczestników projektu tworzy się w przypadku
większej ilości uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie
 w stosunku do ilości dostępnych miejsc spośród uczniów/uczennic, u których
stwierdzono hierarchicznie większą potrzebę uczestnictwa w danym rodzaju zajęć.

7. O wynikach rekrutacji decyduje Burmistrz zatwierdzając protokół Komisji
Kwalifikacyjnej.

8. O zakwalifikowaniu do projektu asystent koordynatora powiadamia ucznia i jego
opiekuna prawnego. Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób
zwyczajowo przyjęty w szkole w sprawach kontaktów z opiekunami prawnymi
uczniów/uczennic.

9. Szkolny Asystent Koordynatora w terminie 2 dni przekazuje potwierdzoną
 za zgodność z oryginałem kopię protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
do Koordynatora Projektu w celu sporządzenia zbiorczej listy uczestników projektu.

10. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z koordynatorem projektu możliwe jest
przeprowadzenie  dodatkowej rekrutacji.

§ 4

Uczestnictwo w projekcie

1. Zajęcia dodatkowe przewidziane do przeprowadzenia odbywać się będą w gimnazjum,
 do którego uczęszczają uczniowie/uczennice z zastosowaniem podziału na grupy.
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2. Podziału na grupy dokonuje  Szkolny Asystent Koordynatora z zachowaniem zapisów
wynikających z projektu.

3. Szkolny Asystent Koordynatora ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie
realizacji poszczególnych rodzajów zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych poprzez
zamieszczenie na szkolnej tablicy ogłoszeń.

4. Podział na grupy, szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych i jego zmiany Szkolny
Asystent koordynatora niezwłocznie przekazuje Koordynatorowi Projektu.

5. Po zakwalifikowaniu do projektu, uczniowie/uczennice mają obowiązek regularnego
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

6. Uczniowie/uczennice uczestniczą w dodatkowych zajęciach  prowadzonych  w ramach
projektu nieodpłatnie.

7. Obecność na zajęciach sprawdzana będzie każdorazowo przez prowadzącego zajęcia
poprzez sprawdzenie listy obecności.

8. Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwić u prowadzącego zajęcia.
Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennice dołącza się
do dokumentacji projektowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

9.Uczestnicy  projektu zobowiązani są do przystępowania i wypełniania  ankiet, formularzy
 i  testów sprawdzających, o ile przeprowadzane one będą w ramach zajęć oraz innych form
związanych z realizowaniem i monitoringiem  projektu.

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zajęć, opiekun
prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie  do złożenia pisemnego
oświadczenia w tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 uczestnik zostaje wykreślony przez Szkolnego
Asystenta Koordynatora  z listy uczestników projektu niezwłocznie, jednak nie później niż
 w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej informacji/oświadczenia o rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie.

12. Kopia decyzji o wykreśleniu przekazywana jest do Koordynatora Projektu do 7 dni
od dnia podjęcia. Na tej podstawie Koordynator Projektu dokonuje wykreślenia  z listy
uczestników – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6

§ 5

Postanowienia końcowe

1.Regulamin niniejszy dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lędziny.
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2. W imieniu uczestnika projektu opiekun prawny po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu.
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Załącznik nr 1 WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
 „Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę”

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

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do
udziału w projekcie, będą uczestniczyć  bezpłatnie w dodatkowych wybranych przez siebie zajęciach.

Prosimy o czytelne wypełnianie ankiety rekrutacyjnej.

I DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

Nazwisko

Imię/Imiona

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Miejsce zamieszkania

Miejsce zameldowania*

Dokładny adres do korespondencji*

Województwo

Powiat

Obszar zamieszkania** a) miejski                                   b) wiejski***

Telefon

e-mail

II DANE SZKOŁY

Nazwa szkoły/miejscowość
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

im. Gustawa Morcinka

Klasa

* wypełnić jeśli inne niż miejsce zamieszkania
** Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast.
Obszar wiejski powinien być rozumiany zgodnie z definicję Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek
administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części
wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.
*** niewłaściwe skreślić
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III  WYBÓR FORMY WSPARCIA (wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć krzyżykiem X )

Zajęcia językowe - język angielski TAK NIE

Zajęcia językowe - język niemiecki TAK NIE

Zajęcia językowe – język rosyjski TAK NIE

Zajęcia językowe – język włoski TAK NIE

Zajęcia z kulturoznawstwa TAK NIE

Zajęcia plastyczne TAK NIE

Zajęcia muzyczne TAK NIE

Warsztaty eksperymentów przyrodniczych TAK NIE

Warsztaty eksperymentów biologicznych TAK NIE

Warsztaty eksperymentów chemicznych TAK NIE

Warsztaty geograficzne TAK NIE

Interaktywne warsztaty z historii regionu TAK NIE

Warsztaty matematyczne z
wykorzystaniem technik ICT TAK NIE

Klub Zdolnych Matematyków zajęcia dla
uczniów o ponadprzeciętnych
zdolnościach matematycznych

TAK NIE

Zajęcia  doradztwa zawodowego TAK NIE

Arteterapia- zajęcia z muzykoterapii TAK NIE

Arteterapia- zajęcia z choreoterapii TAK NIE

Warsztaty socjoterapeutyczne TAK NIE

Indywidualna terapia manualna TAK NIE

Kącik kulinarny- kuchnie świata TAK NIE

………………………………                                           …………………………………                              …………………………….
data i podpis uczestnika projektu            data i podpis rodzica/prawnego opiekuna podpis koordynatora projektu

Wypełnia koordynator projektu

Decyzja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie  …………………….……………

                                                                                                                                                        … ..……………………

                                         podpis koordynatora projektu
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Ja, niżej podpisany, deklaruje uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………
w projekcie pn. „Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" 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, w
charakterze uczestnika. Jego udział będzie trwać przez cały okres realizacji / do dnia…………..

……………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ opiekuna)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) administratorem danych osobowych mojego dziecka 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 danych osobowych mojego dziecka 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) dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę", ewaluacji,
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL);

4) dane osobowe mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania Instytucji
Pośredniczącej - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40 -037
Katowice beneficjentowi realizującemu projekt  Gminie Lędziny, 43-143 Lędziny ul.
Lędzińska 55. Dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/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 danych mojego dziecka i ich poprawiania.

……………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ opiekuna)
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OŚWIADCZENIE O PUBLIKACJI WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na stronach
internetowych promujących projekt oraz w prasie w celu promocji projektu
pn. „Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" realizowanego przez Gminę Lędziny.

……………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, ze moje dziecko …………………………………………………………… uczęszcza do
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka , ul. Hołdunowska 72, 43-143
Lędziny.

……………………………………………………………………………

(data i podpis rodzica/ opiekuna)

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

 Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach dodatkowych  i będę
ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do miejsca oraz z
miejsca odbywania zajęć.

………………………………………………………………………………………

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Gimnazjaliści
 z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"  i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………………………………………………………

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.

………………………………………………………………………………………

/data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 2 WZÓR

Protokół z rekrutacji

w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G.Morcinka w Lędzinach

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej na podstawie Zarządzenia
nr……………… Burmistrza …………………… z dnia…………………….
do przeprowadzenia rekrutacji uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach
projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ………………………………………………………

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej…………………………………………………….

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej (imię, nazwisko, stanowisko):

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

Członkowie (imię, nazwisko, stanowisko) :

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

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

1. Zapoznanie z zasadami rekrutacji określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” i zobowiązanie się do
ich przestrzegania podczas pracy Komisji.

2. Analiza zebranej dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie.

3. Zakwalifikowanie uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe zgodnie z rozpoznanymi
potrzebami, możliwościami rozwojowymi, społecznymi i edukacyjnymi oraz zajęciami
zaplanowanymi dla gimnazjum we Wniosku o dofinansowanie projektu.

4. Sporządzenie listy uczestników projektu.

5. Sporządzenie rezerwowej listy kandydatów na uczestników projektu(jeśli została
sporządzona).



„Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6. Uwagi Komisji rekrutacyjnej:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował/a:………………………………………………………………………………….

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej:

1……………………………………………

2……………………………………………

3…………………………………………….

4……………………………………………

5…………………………………………….

Lędziny,  dn………..........2013 r.

Zatwierdzam listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych w ramach projektu „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i praacę”
stanowiącą załącznik nr A oraz załącznik nr B – jeśli utworzono , do niniejszego Protokołu.

Lędziny, dn………………2013 r.

………………………………………………

Burmistrz
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Załącznik nr 3 WZÓR

Lista uczestników projektu
„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”

Gimnazjum z Odziałam Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
L.p. Nazwisko i imię

ucznia/uczennicy
Adres zamieszkania Płec

(K/M)
Rodzaj zajęć

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uwagi Komisji kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Liczba grup utworzonych wyniku rekrutacji:
L.p. Rodzaj zajęć Liczba grup Liczba uczestników

łącznie
Liczba
dziewczynek

Liczba
chłopców

1
2

Uwagi Komisji kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Lędziny, dn……………….2013 r.

………………………………………….

Burmistrz/Koordynator Projektu
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Załącznik nr 3a WZÓR

Rezerwowa lista uczestników projektu
„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”*

Gimnazjum z Odziałam Integracyjnymi nr 2 im. Gustwa Morcinka w Lędzinach

Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do projektu po rekrutacji:
L.p. Nazwisko i imię

ucznia/uczennicy
Adres zamieszkania Płeć

(K/M)
Rodzaj zajęć

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uwagi Komisji kwalifikacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Lędziny, dn……………….2013 r. ………………………………………….

Burmistrz/Koordynator Projektu

*sporządza się jeśli ilość uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie jest
większa od ilości miejsc dostępnych



„Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"
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dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 4 WZÓR

Szkolny Asystent Koordynatora

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

Zgodnie z § 4 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Gimnazjaliści
 z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” usprawiedliwiam nieobecność mojego dziecka

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

(imię i nazwisko dziecka)

ucznia /uczennicy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im.G.Morcinka w Lędzinach

na zajęciach dodatkowych………………………………………………………………………

(nazwa/rodzaj zajęć)

realizowanych w ramach projektu pn. „Gimnazjaliści z przyszłością –otwarci na ludzi
 i pracę”, prowadzonych przez Gminę Lędziny, w dniu………………………………………

z powodu…………………………………………………………………………………….......

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

…………………………………………

miejscowość i data

……………………………………………

czytelny podpis opiekuna prawnego



„Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"
w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 5 WZÓR

Szkolny Asystent Koordynatora

Oświadczenie

o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

Zgodnie z § 4 ust.10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” zgłaszam rezygnację

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

(imię i nazwisko dziecka)

z udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu pn. „Gimnazjaliści
 z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”.

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

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

…………………………………………

miejscowość i data

……………………………………………

czytelny podpis opiekuna prawnego



„Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"
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dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
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Załącznik nr 6 WZÓR

Gmina Lędziny – Urząd Miasta

ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

Koordynator Projetu:……………………………….

Zawiadomienie

o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych

Zgodnie z § 4 ust.12 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” zawiadamiam, że z dniem…………

uczeń/uczennica…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

zrezygnował/a z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach projektu
pn. „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę”.

Uczeń/ uczennica uczęszczała w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr2
 w Lędzinach  na zajęcia dodatkowe:

…………………………………………………………………………………………………

(rodzaj zajęć)

Liczba godzin planowanych:…………………

Liczba godzin zrealizowanych:………………

Lędziny, dn…………………..201…r.

……………………………………

Szkolny Asystent Koordynatora


