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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYDLA NAUCZYCIELA

DO PROJEKTU
 „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

DANE UCZESTNIKA

Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Wiek
(w chwili przystąpienia do projektu)

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Obszar *1 □ obszar wiejski □  obszar miejski
Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

DANE DODATKOWEUCZESNIKA

1 Proszę zaznaczyć właściwą „X”
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Nauczyciel zatrudniony w
Technikum w Zespole Szkół im.
Bolesława Podedwornego w
Niećkowie

□ tak                                                       □ nie

Wykonywany zawód

Staż pracy *1 □ 1-3 lata □ 4-8 lat □ 9 lat i więcej

Wykształcenie
(należy zaznaczyć X właściwy
poziom ISCED)

□ISCED 5-8 Wyższe

□ ISCED 4 Policealne

□ ISCED 3 Ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

□ ISCED 2 Gimnazjalne

□ ISCED 1 Podstawowe

□ ISCED 0 Brak

Poziom zatrudnienia *1

□ nauczyciel ogólnokształcący

□ nauczyciel kształcenia zawodowego

□ instruktor praktycznej nauki zawodu

Brak uczestnictwaw kursach,
szkoleniach, studiach*1 □w ciągu ostatniego roku

□w ciągu ostatnich 3 lat

□w ciągu ostatnich 5 i więcej lat

DEKLARACJA CHĘCI UDZIAŁU NAUCZYCIELA W

Deklaruję chęć uczestnictwa w
kursach i szkoleniach  o
następującej tematyce *1

□ innowacyjne metody prowadzenia zajęć

□ TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania

□ Szkolenie „Metoda eksperymentu”

□ Szkolenia z zakresu technik nauczania

Deklaruję chęć uczestnictwa w
stażach (tylko dla nauczycieli □ tak□ nie
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przedmiotów zawodowych)*1

Oświadczam, że jestem *1:

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia

wsparcia, jeżeli projekt nie jest kierowany do danej grupy docelowej)

Bierny zawodowo

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby
będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie
mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status
bezrobotnego ma pierwszeństwo).

□ tak

□ nie

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele
obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.
Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość:
białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska,
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska,
łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to
cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie
obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z
rodziców urodził się poza terenem Polski.

□ tak

□ nie

□ odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących
warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach
dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla
imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/
szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie
wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające
niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje
tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się
do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

□ tak

□ nie

Osoba z niepełnosprawnościami

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w
świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

□ tak

□ nie
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niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm),
a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr
111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia (zgodnie z
orzeczeniem z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
posiadanym przez szkołę).

□ odmowa podania informacji

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez
osób pracujących

Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje.
Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo
bezrobotni albo bierni zawodowo.

□ tak

□ nie

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu

Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej
zaznaczono odpowiedź: „Tak”

Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz
18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z
rodzicem/rodzicami.

□ tak

□ nie

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające
na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata,
które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.

□ tak

□ nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli
więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z
dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych
polach formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0.
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.:
stanu zdrowia)

□ tak

□ nie

□ odmowa podania informacji

…………………………………………………………

Data i podpisUczestnika Projektu
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany ……………………….……………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w
Projekcie pn. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół IM. Bolesława Podedwornego w
Niećkowie” w ramach Działania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki - Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 Oświadczam że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie:
a) uczę się, pracuję lub zamieszkuję na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego;
b) jestem uczniem/uczennicą klas I - IVTechnikumwZespole Szkół im. Bolesława Podedwornego

w Niećkowie.

Uczestnik/Uczestniczka Projektu został/została uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności cywilnej
(wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w złożonych
dokumentach na podstawie których zgłasza swój udział w Projekcie.

………………………….…………………
Data i podpis Uczestnika Projektu

Deklaracja zapoznania się z regulaminem:

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………….. oświadczam, że zapoznałam/em się z
Regulaminem Projektu oraz że zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień.

…………………………..…………………
Data i podpis Uczestnika Projektu

Wyrażenie zgody na udział w badaniu ewaluacyjnym i wykorzystanie wizerunku:

Ja, niżej podpisany …………………………………………….. wyrażam zgodę na udział w badaniu
ewaluacyjnym, które odbędzie się na początku i po zakończeniu udziału w projekcie oraz na
wykorzystanie mojego wizerunku w celu udokumentowania działań prowadzonych w ramach realizacji
projektu.

……………………………..……………….
Data i podpis Uczestnika Projektu

Oświadczenie o zgodności ww. danych z prawdą:

Ja, niżej podpisany …………………………………………….. niniejszym  oświadczam, że ww. dane są
zgodne z prawdą.

……………………………..……………….
Data i podpis Uczestnika Projektu
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im.
Bolesława Podedwornego w Niećkowie” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy
Pl. Trzech Krzyży 3/5.
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 - dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kompleksowy
program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie” ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:

a) Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego;

b) Beneficjentowi realizującemu Projekt – PROJECT HUB Sp. z o.o. ul. Trzcianecka 3e, 60-434
Poznań.

c) Podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu:
· Powiat Grajewski ul. Strażacka 6b; 19-200 Grajewo;
· Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Niećkowo 63 19-230 Niećkowo.

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w
ramach RPOWP na lata 2014-2010 oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej RPOWP lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
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 PROJEKTU2

2W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w

Niećkowie”

Zawarta w …………………………….. w dniu ………………….. pomiędzy:

PROJECT HUB sp. zo.o. ul. Trzcianecka 3e; 60-434 Poznań

NIP: 7811844327 REGON 301243652

reprezentowaną przez Edytę Kosakowską – Koordynatora Projektu, zwaną w dalszej części
umowy „Liderem Projektu”
a
………………………..………………………………zamieszkałą/ym w……………………………………….

przy ul. …………………………………...…………………………………………..…………………………….

nr PESEL:……………………………….., będącą/ym nauczycielem w Technikum w Zespołem Szkół
im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie; Niećkowo 63 19-230 Niećkowo NIP:
7191015179REGON 000097940reprezentowanym przez Dariusza Koniecko – Dyrektora
(„Realizator Projektu”)

zwaną/ym w dalszej części umowy „Uczestnikiem Projektu”

o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pt. „Kompleksowy
program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej
gospodarki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2
1. Lider realizuje projekt  w okresie od 1 maja 2017 roku do 30 września 2018 roku.
2. W ramach Projektu, Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału w następujących formach
wsparcia:

a) Kurs kwalifikacyjny/ szkolenie w zakresie tematyki …………………………………………………...
b) Staże(odbywane u pracodawcy)

3. Po zakończeniu stażuLider zobowiązuje się wypłacić Uczestnikowi Projektu zwrot kosztów dojazdu i
innych kosztów związanych z odbywaniem stażu u pracodawcy opisanych w Regulaminie Projektu
związanych bezpośrednio ze wsparciem.
5. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Uczestnika Projektu.

Nazwa Banku……………………………………………………………………………………………………...

Numer konta bankowego……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego……………………………………………………………...

Adres właściciela konta bankowego………………………………………………………………………….

§ 3
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki
uczestnictwa w nim określone.
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2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za
składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w
Projekcie.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

– regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla
niego formach wsparcia oraz do potwierdzenia swojej obecności na listach obecności;

– pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności;
– wypełniania ankiet ewaluacyjnych, opinii, testów wiedzy oraz wszelkich dokumentów

niezbędnych w procesie realizacji Projektu;
– udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom

zaangażowanym we wdrażanie Działania 3.3.1  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki;

– pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

§ 4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu, Lidera, Realizatora i Pracodawcy związane z realizacją
Projektu, określone są w Regulaminie Projektu.

§ 5
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj.

30 września 2018 roku.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje

poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Lidera.

3. Lider zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku
naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od
Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w
Projekcie.

5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w
związku z czym na Liderze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z
założonymi celami wydatkowanie

§6
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy

jest prawo polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest po stronie

sądów polskich.
4. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o

każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby
Lidera.

6. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować na adres Biura Projektu:
Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego Niećkowo; 63 19-230 Niećkowo.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

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

Data, podpis Uczestnika Projektu Data, podpis i pieczęć Lidera


