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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego 
realizowany jest od 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś 
Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 
10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 

3. Celem szczegółowym projektu w zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest podniesienie 
kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki 
na kolejnym szczeblu edukacyjnym i niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć on-line i 
kół naukowych z zakresu przedmiotów ogólnych; rozwijanie zdolności i zainteresowań ze 
wsparciem wiodących uczelni oraz zwiększanie świadomości wyboru kierunków studiów i specyfiki 
studiowania; zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki oraz wyrównywanie poziomu dostępu do 
wiedzy i nauki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. 

4. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

§ 2 Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wykorzystujące nowoczesne 
technologie komunikacyjne tj. zajęcia on – line oraz koła naukowe.  

2. Zajęcia on – line realizowane będą według następujących założeń: 
a. zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą 

wideokonferencji w czasie rzeczywistym w obecności nauczyciela ze szkoły; 
b. tematyka prowadzonych zajęć będzie wykraczać poza podstawę programową 

kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia 
prowadzone będą według scenariuszy w projekcie koordynacyjnym MChE; 

c. zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2017/2018 w ramach 2 semestrów, 
przewidywany wymiar czasowy zajęć z danego obszaru tematycznego wynosi 30 h 
lekcyjnych w roku szkolnym – 15 h lekcyjnych na semestr (1 godz. lekcyjna zajęć 
odpowiada 45 min.)  

d. liczebność grupy uczniów na zajęcia on – line powinna wynosić 15 osób; 
e. zajęcia on – line nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi 

uczestników projektu w szkole. Zajęcia odbywać się będą wg ustalonego 
harmonogramu, tj.: zajęcia z jednego obszaru tematycznego prowadzone będą co do 
zasady w konkretnym dniu tygodnia, nie częściej niż raz w tygodniu, w godz. 7.30  
9.00; 

f. jeden raz na semestr uczniowie z każdego obszaru tematycznego wezmą udział w 
zajęciach stacjonarnych na uczelni. 

3. Zajęcia prowadzone w ramach koła naukowego realizowane będą według następujących 
założeń: 

a. koło naukowe prowadzone będzie w szkole, we współpracy z pracownikiem 
akademickim/doktorantem w obszarach, w których realizowane są zajęcia on – line;  

b. tematyka zajęć prowadzonych w ramach koła naukowego będzie wykraczać poza 
podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy 
w projekcie koordynacyjnym MChE; 

c. zajęcia w ramach koła naukowego odbywać się będą w roku szkolnym 2017/2018 w 
ramach 2 semestrów, przewidywany wymiar czasowy zajęć z danego obszaru 
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tematycznego wynosi 30 h lekcyjnych w roku szkolnym – 15 h lekcyjnych na semestr (1 
godz. lekcyjna zajęć odpowiada 45 min.), w tym 10 h zajęć w roku szkolnym w ramach 
koła prowadzonego przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą 
wideokonferencji w czasie rzeczywistym; 

d. liczebność grupy uczniów biorących udział w zajęciach koła naukowego wynosi 8 osób, 
są to uczniowie zrekrutowani spośród uczniów biorących udział w zajęciach on – line z 
danego obszaru; 

e. zajęcia w ramach koła naukowego nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami 
lekcyjnymi uczestników projektu w szkole, odbywać się będą według ustalonego 
harmonogramu. 

4. W Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej zajęcia on-line oraz koło naukowe 
zostaną przeprowadzone z matematyki – obszar koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie. 

§ 3 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja na zajęcia on – line oraz koło naukowe będzie prowadzona zgodnie z niniejszym 
regulaminem w siedzibie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 

2. W zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu może wziąć udział osoba która: 
a) jest zainteresowana udziałem oraz wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie; 
b) posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę 

programową, 
c) weryfikacja kompetencji o których mowa w ppkt. b będzie na podstawie średniej ocen ze 

świadectwa z poprzedniej klasy (średnia5,00 i więcej: 50pkt; 4,99 - 4,00: 30pkt). 
d) wykaże się osiągnięciami z danego przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu 

lub zbliżonemu (np.. udziałem w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań itp. – za 
każde osiągnięcie uczeń otrzymuje 10 pkt.); 

e) jest uczniem klasy III TI Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej; 
f) uzyskała na koniec semestru poprzedzającego rekrutację z przedmiotu odpowiadającemu 

obszarowi tematycznemu (obszar matematyka – przedmiot: matematyka) ocenę minimum 
dobrą (celujący – 40pkt, bardzo dobry – 30pkt, dobry – 20pkt). 

g) uczeń który nie otrzymał oceny dobrej w semestrze poprzedzający udział  
w projekcie może zostać dopuszczony do projektu pod warunkiem potwierdzenia jego 
kompetencji poprzez pisemną opinię nauczyciela (pozytywna opinia nauczyciela równoważna 
jest ocenie dobrej z przedmiotu). W przypadku braku pozytywnej opinii nauczyciela uczeń 
musi pozytywnie zaliczyć test kompetencyjny. W przypadku, jeśli uczeń w semestrze 
poprzedzającym nie miał w programie nauczania danego przedmiotu o zakwalifikowaniu do 
projektu będzie decydował wynik testu sprawdzającego przeprowadzony przez nauczyciela 
danego przedmiotu oraz udokumentowane zainteresowania danym przedmiotem np. udział w 
zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, projektach z danego obszaru tematycznego 
potwierdzone opinią nauczyciela danego przedmiotu, olimpiadach, konkursach itp. 

h) wypełni i złoży u nauczyciela przedmiotu lub w sekretariacie szkoły Formularz zgłoszeniowy 
– załącznik nr 7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu. 

3. W przypadku większej liczby chętnych uczniów (spełniających warunki uczestnictwa w projekcie) 
niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o udziale w projekcie w zajęciach z danego obszaru 
tematycznego będzie decydować: 

a) liczebność grupy: zajęcia on – line 15 osób, koło naukowe 8 osób 
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b) etap I: wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi tematycznemu, jaką uczeń 
uzyskał na koniec rok szkolny poprzedzającego rekrutację, (przedmioty wymieniono w pkt 2. 
ppkt. f niniejszego paragrafu,  celujący - 50pkt; bardzo dobry -40pkt, dobry – 20pkt, 
dostateczny oraz dopuszczający – 0pkt) 

c) etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie – osiągnięcia w danym 
obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady itp.), uczestnictwo – laureat wojewódzki/krajowy 
60 pkt, laureat rejonowy 40 pkt, uczestnictwo 30 pkt. 

d) etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie – o wyższym miejscu 
na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna na 
podstawie opinii na temat predyspozycji (test diagnostyczny) poszczególnych uczniów do 
realizacji programu zajęć wykraczających poza podstawę programową, przygotowanych 
przez nauczycieli danego przedmiotu. 

4. Jeżeli liczba chętnych na zajęcia on – line oraz koło naukowe przekroczy liczebność grupy o której 
mowa w pkt 3 ppkt. a, zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe wg 
kryteriów opisanych w pkt. 3 ppkt b – d. Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów 
zostaną przyjęci do udziału w zajęciach on – line oraz kole naukowym. 

5. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, 
zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

6. Uczniowie wpisani na listę rezerwową mogą zostać wybrani do udziału w zajęciach on-line/kole 
naukowym w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji, skreślenia z listy lub 
w przypadku zdarzenia losowego, pod warunkiem że w danym semestrze z danego obszaru 
tematycznego nie zrealizowano więcej niż 4 godziny zajęć on-line/koła naukowego. 

7. Rekrutacja na zajęcia on-line prowadzona będzie w siedzibie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w 
Suchej Beskidzkiej. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na: stronie internetowej 
szkoły/tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez 
nauczycieli w szkole. 

8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line oraz kole naukowym w ramach 
projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

9. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół (wzór stanowi załącznik nr 6) 
potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do udziału w zajęciach on-line i kole naukowym 

10. W przypadku osób niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób trzecich (np. 
wychowawcy klasy). 

11. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach on-line oraz kole naukowym uczestniczą w nich 
nieodpłatnie. 

§ 4 Prawa i obowiązki uczniów w projekcie 

1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do: 
a. przystąpienia do testu rozpoczynającego oraz testu podsumowującego zajęcia w celu 

monitorowania efektów uczenia, 
b. regularnego, sumiennego i aktywnego udziału  w zajęciach zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem, 
c. podpisania i wypełnienia przed rozpoczęciem pierwszej formy „Deklaracji - oświadczenia 

uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr. 1), „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych” (załącznik nr. 2), „Zakresu danych osobowych 
powierzonych do przetwarzania” (załącznik nr 3). Podpisanie w/w dokumentów oznacza 
akceptację niniejszego regulaminu. 
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2. Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w zajęciach jest obecność na minimum 
75 % zajęć, a także przystąpienie do testu rozpoczynającego oraz podsumowującego zajęcia w 
celu monitorowania efektów uczenia. 

3. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwionej nieobecności ucznia do poziomu maksymalnie 25% 
godzin zajęć przedkładając zwolnienie lekarskie lub potwierdzenie zdarzenia losowego  

4. Nieobecność powyżej 25% ilości godzin zajęć jest podstawą do odmowy wydania certyfikatu 
potwierdzającego udział w zajęciach in – line i kole naukowym. Tym samym skutkuje 
niezrealizowaniem minimalnej wymaganej frekwencji ucznia na zajęciach. 

5. W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć uczeń, który brał udział w 
tożsamym wsparciu (pod względem realizowanych treści zajęć w obszarze tematycznym, tak 
aby uniknąć wielokrotnego udziału ucznia w takich samych zajęciach). 

6. W ramach koła naukowego udział mogą brać tylko ci uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach on 
– line z danego przedmiotu. W zajęciach w ramach koła naukowego, mogą brać udział uczniowie 
uczęszczający na zajęcia on – line, którzy wyrażają chęć dalszego poszerzania wiedzy 

7. Uczeń może brać udział w zajęciach z kilku obszarów tematycznych z zastrzeżeniem pkt. 5 
niniejszego paragrafu. 
 

§ 5Postanowienia końcowe 

1. Realizator projektów zastrzega sobie prawo do opublikowania listy uczniów zakwalifikowanych do 
udziału w zajęciach oraz listy uczniów rezerwowych, stanowiących załącznik do protokołu o którym 
mowa w § 3 pkt. 9, na tablicach ogłoszeń w swojej siedzibie i/lub na swojej stronie internetowej. 

2. Szkoła ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych 
postanowień. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Koordynatorem powiatowym projektu.  

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura edukacyjna w 
szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego”.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Integralną cześć Regulaminu stanowią załączniki: 

a) Zał.  1 – Deklaracja/oświadczenie uczestnictwa w projekcie. 
b) Zał.  2 – Oświadczenie uczestnika projektu.  
c) Zał.  3 – Zakres danych osobowych. 
d) Zał.  5 – Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
e) Zał.  6 – Wzór protokołu rekrutacyjnego. 
f) Zał.  7 – Formularz zgłoszeniowy. 
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Załącznik nr 1 – Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie 
 

 
DEKLARACJA - OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
 
Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………uczeń/uczennica szkoły technikum 
……………………………………………………………………….w Zespole Szkół im. 
…………………………. deklaruję udział w projekcie pn. „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W 
SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO”, realizowanym w ramach RPO WM 
2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, w 
okresie 01.09.2017r. – 30.06.2018r 
 

1. Zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach* (zajęcia on-line, koła naukowe, 
naukowe warsztaty letnie, naukowe warsztaty weekendowe), organizowanych w ramach projektu 
„MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU 
SUSKIEGO” realizowanego przez Beneficjenta projektu – Powiat Suski i zobowiązuję się 
do regularnego udziału w w/w formach wsparcia. 

2. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego 
zakończeniu. 

3. Oświadczam, iż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie złożę następujące dokumenty: 
a) „Oświadczenie uczestnika projektu” (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby projektu) 
b) wypełniony formularz „Zakres danych osobowych” 

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o współfinansowaniu Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa 
Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego uczniów z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

5. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą. 

6. Zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania danych teleadresowych podanych w formularzu 
„Zakres danych osobowych” w przypadku ich zmiany. 

 
 
 
………………………………         ………………………………………… 
(Miejscowość i Data**)      (Czytelny podpis uczestnika projektu) 

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

(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego***) 

 
 
*Niepotrzebne skreślić 
** Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia  
w ramach projektu (np. datę pierwszego podpisu na liście obecności) 
***W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez uczestnika 
projektu, jak również jej prawnego opiekuna.  
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Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W SZKOŁACH 
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO nr RPMP.10.01.04-12-0415/17 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego 
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do 
korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw 
rozwoju  regionalnego z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 

3. 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  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 na podstawie, a także: 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217); 

4) rozporządzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących  do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu MAŁOPOLSKA CHMURA 
EDUKACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO, w szczególności 
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potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Małopolskiemu 
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31- 358 Kraków i Beneficjentowi realizującemu  projekt – 
Powiatowi Suskiemu – Starostwu Powiatowemuw Suchej Beskidzkiej  ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha 
Beskidzka. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Powierzającego1, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać 
również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu  
na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji2; 

8. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 
pracy3; 

9. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające osiągnięcie 
efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)4; 

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

 

…..……………………………………… …………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 
 

                                                                       ………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzic  lub opiekuna prawnego**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1     Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju Regionalnego  
2     Należy wykreślić,  jeśli nie dotyczy   
3     Należy wykreślić,  jeśli nie dotyczy   
4     Należy wykreślić,  jeśli nie dotyczy 
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Załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW CENTRALNEGO SYSTEMU 
TELEINFORMATYCZNEGO, WNIOSKODAWCÓW, BENEFICJENTÓW/PARTNERÓW 

 
 
Dane uczestników indywidualnych 
 
Lp. Nazwa 
1 Kraj 
2 Rodzaj uczestnika (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego) 
3 Nazwa instytucji (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego) 
4 Imię 
5 Nazwisko 
6 PESEL 
7 Płeć  

8 
Wiek w chwili przystępowania do projektu (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 
teleinformatycznego) 

9 Wykształcenie (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego) 
10 Województwo  
11 Powiat 
12 Gmina 
13 Miejscowość 
14 Ulica 
15 Nr budynku 
16 Nr lokalu 
17 Kod pocztowy 

18 
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 
teleinformatycznego) 

19 Telefon kontaktowy 
20 Adres e-mail 
21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 

teleinformatycznego) 
22 Data zakończenia udziału w projekcie (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 

teleinformatycznego) 
23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (dane wypełnia osoba upoważniona do 

Centralnego systemu teleinformatycznego) 
24 Wykonywany zawód (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego) 
25 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 

teleinformatycznego) 
26 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (dane wypełnia osoba upoważniona do 

Centralnego systemu teleinformatycznego) 
27 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa (dane 

wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu teleinformatycznego) 
28 Rodzaj przyznanego wsparcia (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 

teleinformatycznego) 
39 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu (dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 

teleinformatycznego) 
30 Data zakończenia udziału we wsparciu(dane wypełnia osoba upoważniona do Centralnego systemu 
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teleinformatycznego) 
Status uczestnika projektu w chwili przytępienia do projektu 
31 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* 

tak                                 - nie                             - odmowa podania informacji 
32 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań* 

tak                                 - nie                              
33 Osoba z niepełnosprawnościami* 

tak                                 - nie                             - odmowa podania informacji 
34 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących* 

tak                                 - nie                              
35 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu** 

tak                                 - nie                              
36 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu* 

tak                                 - nie                   
37 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)* 

tak                                 - nie                             - odmowa podania informacji 

 
*Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź 
** Wypełnić wyłącznie w przypadku odpowiedzi „TAK” na pytanie 34. 
 
 
 
…………………………     ………..…………………... 
(miejscowość, data)    (podpis uczestnik/uczestniczki) 
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody/ braku zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 
uczestnika projektu 

 
Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika  

projektu „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU 
SUSKIEGO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 
 

Ja, niżej podpisany/-na  
 

Imię **        …………………………………………… 

Nazwisko**……………………………………………  
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 
Uczennica/uczeń szkoły …………………………………………………………………… 
 
wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 
 
na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i 
informacyjnych związanych z realizacją Projektu pn. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W SZKOŁACH 
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, , Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 
przez: 

1) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-
507 Warszawa,  

2) Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,  
3) Powiat suski, ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka  
4) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,  
5) oraz przez podmioty realizujące projekt pn. „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO” upoważnione przez podmioty, o 
których mowa w pkt 1-4 - w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby 
informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i projektu pn. „MAŁOPOLSKA CHMURA 
EDUKACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO”.  

 
Moja zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych w ramach realizacji 
Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach Chmury Edukacyjnej, udostępnienie 
na stronie internetowej, publikację w mediach, prasie i programach w związku z publikacją informacji o w/w 
projektach. Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. 
Mój wizerunek może być utrwalany oraz wykorzystywany i rozpowszechniany  najpóźniej do dnia 30.06.2018r.  
 
 ………………………………      …………………………………… 
                     (Miejscowość i Data)                                                                  (Czytelny podpis uczestnika projektu) 

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

                                 (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
Podstawa prawna:  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 1333), art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380). 

* niepotrzebne usunąć/skreślić
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Załącznik nr 6 - Protokół rekrutacyjny - wzór 
 

 
………………………………….* 

miejscowość, dd,mm,rr 
 

Protokół z rekrutacji uczniów do udziału w projekcie pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego” 
na  zajęć –online oraz koła naukowego na rok szkolny 2017/2018 

 
Obszar tematyczny: ………………………………………………………… 
Szkoła: (nazwa i adres) ………………………………………………………………………… 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

1. ………………………….. – Przewodniczący Komisji 
2. ………………………….. – Członek Komisji 
3. ………………………….. – Członek Komisji 

W dniu ……………… odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji uczniów do zajęć on-line  oraz koła naukowego realizowanych 
w ramach projektu pn. „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego”. 

Rekrutacja odbyła się w dniach ……………………. 

Do udziału w zajęciach on-line zgłosiło się łącznie …………………. uczniów, którzy złożyli odpowiednie formularze zgłoszeniowe. 

Do udziału w kole naukowym zgłosiło się łącznie ………………………… uczniów, którzy złożyli odpowiednie formularze zgłoszeniowe. 

Po analizie wszystkich formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczniów Komisja Rekrutacyjna zdecydowała zakwalifikować ……… uczniów zainteresowanych 
udziałem w zajęciach on – line oraz ……… z nich, postanowiła zakwalifikować do udziału w kole naukowym, którzy zgłosili chęć dalszego poszerzenia wiedzy. 

Liczba osób chętnych na zajęcia on – lin i koła naukowego nie przekraczała/przekroczyła* liczby miejsc zaplanowanych w ramach realizacji danej formy wsparcia. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach on-line oraz kole naukowym stanowi załączniku nr 1 do niniejszego protokołu rekrutacji. 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do protokołu rekrutacji 
 

Lp Imię i nazwisko 
Uczeń/ 

uczennica 
klasy 

Średnia ocen ze 
świadectwa z 

poprzedniej klasy 
(5,00 i więcej: 50pkt;  
4,99 - 4,00: 30pkt) 

Ocena z przedmiotu 
odpowiadającemu 

obszarowi 
tematycznemu lub 
zbliżonemu min. 

dobra (celujący 40 
pkt., bardzo dobry 30 

pkt. dobry 20 pkt.) 

Osiągnięcia z danego 
przedmiotu 

odpowiadającego 
obszarowi tematycznemu 

lub zbliżonemu (np.. 
udział w konkursach, 
olimpiadach, kołach 

zainteresowań itp. – za 
każde osiągnięcie uczeń 

otrzymuje 10 pkt.) 

Czy uczeń brał udział 
w zajęciach z danego 

obszaru (pod 
względem 

realizowanych treści 
zajęć w obszarze 

tematycznym) 

Ilość pkt 
łącznie 

Kwalifikacja do 
zajęć on - line 

Kwalifikacja do 
koła 

naukowego 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
 

Podpisy: 

1. Przewodniczący Komisji ………………………………. 

2. Członek Komisji ………………………………………. 

3. Członek Komisji ……………………………………….
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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA 
zajęcia on – line/koła naukowe1 w obszarze ………. 

w ramach projektów pn. „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO” 
realizowanego przez Powiat Suski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś 

Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna 
 

Data złożenia formularza i podpis osoby 
odpowiedzialnej za rekrutację 

 

Dane podstawowe 

Imię  

Nazwisko  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Dane kontaktowe 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku/lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy/adres emailowy   

Nazwa szkoły Ucznia  

Klasa  

Zawód, w którym kształci się uczeń  

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w następującej 
formie wsparcia (właściwe zakreślić X)  Zajęcia on - line  Koło naukowe  

Uczestniczyłam/em   w   zajęciach on - line/kołach 
naukowych w ramach niniejszego projektu  tak  nie 

 Oświadczam, iż zapoznałam/em  się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on – line i kołach naukowych w projekcie 
i jestem świadoma/y  konieczności spełnienia warunków w nim zawartych, aby brać udział w wybranej przeze mnie formie wsparcia. 

 Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y  o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 
………..………                      ……...……….………………              ………………………..……… 
data                                   (czytelny podpis UCZNIA)2                        czytelny podpis RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
 

                                                 
1Niepotrzebne skreślić 
2W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej formularz powinien zostać podpisany zarówno przez ucznia, jak również przez 
rodzica/opiekuna prawnego 
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KRYTERIA FORMALNE 
Wiersz 1. wypełnia wychowawca ucznia (lub inna uprawniona osoba) – wpisując dane faktyczne;   

Wiersz 2. wypełnia komisja rekrutacyjna - wpisując punkty zgodnie z regulaminem rekrutacji 

L.P. Średnia ocen ze świadectwa na koniec roku szkolnego 
poprzedzającego rekrutację 

wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW 

1   

2  

L.P Udział/osiągnięcia w konkursach, olimpiadach itp. wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW  

1   

2  

L.P Czy uczeń/ uczennica brał/a udział w zajęciach z danego 
obszaru w ramach MChE3TAK/NIE 

wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW  

1   

2  

L.P. Czy uczeń/uczennica bierze udział w zajęciach on – line z 
danego obszaru?4TAK/NIE 

wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW  

   

  

KRYTERIA WŁASNE POWIATU SUSKIEGO 
Wiersz 1. wypełnia wychowawca ucznia (lub inna uprawniona osoba) – wpisując dane faktyczne;   

Wiersz 2. wypełnia komisja rekrutacyjna - wpisując punkty zgodnie z regulaminem rekrutacji 

L.P. 
Ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi 

tematycznemu na koniec semestru poprzedzającego 
rekrutację (min. dobra)5 

wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW  

   

   
 

Łączna liczba punktów przyznanych w 
ramach kryteriów formalnych i własnych 

powiatu suskiego 

Podpisy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

  

 

                                                 
3W zajęciach z danego obszaru tematycznego nie może uczestniczyć uczeń, który brał udział w tożsamym wsparciu (pod względem 
realizowanych treści zajęć w obszarze tematycznym, tak aby uniknąć wielokrotnego udziału ucznia w takich samych zajęciach) 
4dotyczy uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w kołach naukowych w ramach obszaru, 
5uczeń który nie otrzymał oceny dobrej na koniec semestru poprzedzający udział w projekcie może zostać dopuszczony do projektu pod 
warunkiem potwierdzenia jego kompetencji poprzez pisemną opinię n-la. W przypadku braku pozytywnej opinii n-la uczeń musi pozytywnie 
zaliczyć test kompetencyjny. W przypadku, jeśli uczeń w semestrze poprzedzającym nie miał w programie nauczania danego przedmiotu o 
zakwalifikowaniu do projektu będzie decydował wynik testu sprawdzającego przeprowadzony przez n-la danego przedmiotu  oraz 
udokumentowane zainteresowania danym przedmiotem  np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, projektach z danego 
obszaru tematycznego potwierdzone opinią n-la danego przedmiotu, olimpiadach, konkursach itp. 
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W przypadku większej liczby chętnych uczniów (spełniających warunki uczestnictwa w projekcie) 
niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, 

o udziale w projekcie w zajęciach z danego obszaru tematycznego będą decydować: 
 

LICZEBNOŚĆ GRUPY 

zajęcia on – line 15 

koło naukowe 8 
 

OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ -etap I 6 

Wiersz 1. wypełnia wychowawca ucznia (lub inna uprawniona osoba) – wpisując dane faktyczne; 
Wiersz 2. wypełnia komisja rekrutacyjna - wpisując punkty zgodnie z regulaminem rekrutacji 

l.p 
Ocena z przedmiotu  odpowiadającemu obszarowi tematycznemu, 

jaka uczeń uzyskał na koniec roku szkolnego poprzedzającego  
rekrutację. 

wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW podpis 

1   

2   

OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ - etap  II7 

Wiersz 1. wypełnia wychowawca ucznia (lub inna uprawniona osoba) – wpisując dane faktyczne; 
Wiersz 2. wypełnia komisja rekrutacyjna - wpisując punkty zgodnie z regulaminem rekrutacji 

l.p Osiągnięcia w danym obszarze tematycznym 
(konkursy, olimpiady itp.)  

wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW podpis 

1   

2   

OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ - etap  III8 

Wiersz 1. wypełnia wychowawca ucznia (lub inna uprawniona osoba) – wpisując dane faktyczne; 
Wiersz 2. wypełnia komisja rekrutacyjna - wpisując punkty zgodnie z regulaminem rekrutacji 

l.p Opinia nt. predyspozycji (Test diagnostyczny) – wynik testu wiersz 1: Podpis wychowawcy/osoby uprawnionej 
wiersz 2: LICZBA PUNKTÓW podpis 

1   

2   

 
 

                                                 
6dokonywana w przypadku większej liczby chętnych uczniów niż liczba wolnych miejsc na zajęcia  
7dokonywana  w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  na I etapie 
8dokonywana  w przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie – o wyższym miejscu na liście osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna  na podstawie opinii nt. predyspozycji (test diagnostyczny) ucznia  do realizacji 
programu zajęć wykraczających poza podstawę programową  przygotowanych przez n-li danego przedmiotu 


