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REGULAMIN 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania: 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego  

Numer wniosku: WND – RPPK.09.02.00-18-0013/16 

 

§1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga (WND – RPPK.09.02.00-18-0013/16) 
realizowany jest przez Miasto i Gminę Kańczuga. Projekt obejmuje zasięgiem uczniów 

uczęszczających do Zespołu-Szkolno Gimnazjalnego w Krzeczowicach, Zespołu-Szkolno 

Gimnazjalnego w Pantalowicach oraz Zespołu-Szkolno Gimnazjalnego w Rączynie. 

2. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 228 uczniów zgodnie z zaplanowanymi dla 

nich programami nauczania i ścieżką wsparcia oraz podniesienie kompetencji 36 n-li (w tym 30 

kobiet) tych szkół zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i zaplanowanym dla nich zakresem 

wsparcia. 

3. Biuro Projektu znajduje się w Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze, ul. Słowackiego 12. 

4. Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne u dyrektorów szkół uczestniczących  

w projekcie, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w biurze projektu 

w Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru uczestników nazywanych dalej 

„Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie Szkoła nowych 

możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów  

i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga (WND – RPPK.09.02.00-18-0013/16) zwanego dalej 

„Projektem”.  

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.  

3. Udział Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny.  

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Beneficjentem ostatecznym projektu  jest uczeń, który spełnia następujące kryteria:  

a. w roku szkolnym 2016/2017  

jest uczniem klasy III Gimnazjum w Krzeczowicach 

jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach 

jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w Pantalowicach 

jest uczniem klasy VI Szkoły Podstawowej w Rączynie 

b. w roku szkolnym 2017/2018  

jest uczniem klasy VII SP i klasy II-III Gimnazjum w Krzeczowicach 

jest uczniem klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach 

jest uczniem klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Pantalowicach 

jest uczniem klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Rączynie 
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2. Beneficjentem ostatecznym projektu jest nauczyciel, który jest zatrudniony w szkołach 

uczestniczących w projekcie. 

3. W wyniku przystąpienia do rekrutacji wg zasad określonych w §4 beneficjent ostateczny 

zakwalifikowany zostanie do określonej grupy zajęciowej. 

4. Beneficjent ostateczny złoży wymagany komplet dokumentów (szczegółowo określonych w § 4)  

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Sposób rekrutacji przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami równych szans w tym równości 

płci.  

2. Rekrutacja do projektu w związku z realizowanym zakresem zajęć przeprowadzana będzie w 

dwóch terminach.  

I etap na rok szkolny 2016/2017 – w terminie 28.03-03.04.2017 

II etap na rok szkolny 2017/2018– w terminie 28.08-04.09.2017 

Szczegółowe procedury naboru uczestników do grup zajęciowych określone są § 5 

3. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu prowadzona jest w trzech etapach: 

- Poinformowanie o możliwości udziału w projekcie nauczycieli, uczniów i ich rodziców 

- Wypełnienie formularzy, złożenie dokumentów i oświadczeń – wzór wymaganych 

dokumentów stanowią Załączniki Nr 2,3 

- Utworzenie list rankingowych Załączniki Nr 4 

4. Ilość osób przyjmowanych na określone zajęcia edukacyjne określona jest w harmonogramie 

realizacji projektu Załączniki Nr 1. Kwalifikacja aplikujących do grup zajęciowych odbywa się na 

podstawie dostarczonych dokumentów i wytycznych zawartych w par. § 5 – Kwalifikacja 

uczestników na zajęcia 

§5 

Kwalifikacja uczestników na zajęcia 

1. § 5 określa szczegółowe zasady kwalifikacji uczestników na zajęcia prowadzone w ramach 

projektu Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga (WND – RPPK.09.02.00-18-0013/16).  

2. Projekt, obejmuje wsparcie skierowane zarówno do uczniów zdolnych, lecz z uwagi na 

ograniczenia finansowe i bariery geograficzne nie mogących rozwijać swoich zainteresowań oraz 

uczniów, u których narastają braki wiedzy, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zajęć i 

chcących podnosić wiedzę.  

Projekt zakłada realizację: 

w roku szkolnym 2016/2017 do 30.06.2017  

Gimnazjum Krzeczowice kl.III: 

a) zajęcia z języka angielskiego – 20 h/gr. 

b) zajęcia z matematyki – 20 h/gr. 

c) zajęcia z informatyki– 20 h/gr. 

d) zajęcia z fizyki – 20 h/gr. 

e) zajęcia z doradztwa zawodowego z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości – zajęcia 

indywidualne 3 h/os.; 

Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach  kl.VI: 

a) zajęcia z języka angielskiego – 40 h/gr. 

b) zajęcia z matematyki – 40 h/gr. 

c) zajęcia z przyrody – 40 h/gr. 

d) zajęcia z doradztwa zawodowego– zajęcia grupowe 10 h/gr.; 

Szkoła Podstawowa w Pantalowicach kl.VI: 

a) zajęcia z języka angielskiego – 40 h/gr. 

b) zajęcia z matematyki – 40 h/gr. 

c) zajęcia z doradztwa zawodowego– zajęcia grupowe 10 h/gr.; 
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Szkoła Podstawowa w Rączynie kl.VI: 

a) zajęcia z języka angielskiego – 40 h/gr. 

b) zajęcia z matematyki – 40 h/gr. 

c) zajęcia z doradztwa zawodowego– zajęcia grupowe 10 h/gr.; 

 

w roku szkolnym 2017/2018 

Gimnazjum Krzeczowice: 

a) kółko nauk przyrodniczych-60h/gr 

b) akademia kreatywnego myślenia - 12h/gr 

c) matematyka-30h/2gr  

d) jęz.angielski-30h/2gr 

e) informatyka-30h/2gr 

f) fizyka-30h/2gr 

g) doradztwo zawodowe-– zajęcia indywidualne 3 h/os.; 

h) przedsiębiorczość -12h/gr 

Szkoła Podstawowa w Krzeczowicach  kl.IV-VI: 

a) kółko nauk przyrodniczych-60h/2gr 

b) kółko szachowe-30h/gr 

c) akademia kreatywnego myślenia - 12h/gr 

d) matematyka-30h/4gr 

e) jęz.angielski-30h/4gr 

f) informatyka-30h/5gr 

g) doradztwo zawodowe-8h/gr 

h) przedsiębiorczość -12h/gr 

Szkoła Podstawowa w  Pantalowicach kl.IV-VI: 

a) kółko nauk przyrodniczych-60h/2gr 

b) kółko szachowe-30h/gr 

c) akademia kreatywnego myślenia - 12h/gr 

d) matematyka-30h/4gr 

e) jęz.angielski-30h/5gr 

f) informatyka-30h/5gr 

g) doradztwo zawodowe-8h/gr 

h) przedsiębiorczość -12h/gr 

Szkoła Podstawowa w Rączynie kl.IV-VI: 

a) kółko nauk przyrodniczych-60h/2gr 

b) kółko szachowe-30h/gr 

c) akademia kreatywnego myślenia - 12h/gr 

d) matematyka-30h/2gr 

e) jęz.angielski-30h/2gr 

f) informatyka-30h/2gr 

g) doradztwo zawodowe-8h/gr 

h) przedsiębiorczość -12h/gr 

 

3. W ramach projektu przeprowadzone zostaną w szkołach uczestniczących w projekcie szkolenia 

dla nauczycieli w zakresie: 

- posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce – 20 h/3gr., 

- wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania 

przedmiotów ścisłych – 12 h/gr. 

- wykorzystanie metod kreatywnego myślenia z elementami technik uczenia się - 12h/3gr 

4. Wykaz zajęć dostępny dla uczniów i nauczycieli ze szkół objętych projektem stanowi Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dla każdej szkoły indywidualny – zgodnie 

z zapotrzebowaniem i diagnozą.   
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§6 

Zasady rekrutacji 

1. Dyrektorzy szkół przeprowadzą w szkołach spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, 

których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w 

nim. 

2. Ogłoszenie o projekcie i rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie WWW Urzędu Gminy w 

Kańczuga oraz szkół objętych projektem. 

3. Zasady rekrutacji na zajęcia: 

 
Zajęcia dla uczniów: 

zasady naboru 

Wyznaczenie komisji rekrutacyjnej w skład której wejdą: koordynator oraz dyrektor danej szkoły.  

Przed zakończeniem rekrutacji zostaną utworzone listy przyjętych uczestników wraz z podziałem na 

grupy oraz listy rezerwowe (które zostaną wykorzystane w przypadku rezygnacji któregoś z 

uczestników).  

W przypadku zbyt małej liczby chętnych organizowane będą spotkania motywujące z rodzicami 

uczniów, których udział w proj. byłoby wskazany ze względu na przeprowadzoną diagnozę potrzeb. 

kryteria naboru  

Pod uwagę będą brane jedynie kryteria merytoryczne, tak aby zachowana została zasada równości 

szans i płci oraz niedyskryminacji. Kolejność przyjmowania uczestników według liczby zdobyty 

punktów: 

a) zajęcia rozwijające - ostatnia ocena końcoworoczna z przedmiotu, na które zapisuje się uczeń: 

5–3 pkt, 4–2 pkt, 3–1 pkt 

b)zajęcia wyrównujące - ostatnia ocena końcoworoczna z przedmiotu, na które zapisuje się uczeń: 

1–3 pkt, 2–2 pkt, 3–1 pkt, pierwszeństwo dla uczniów ostatnich klas ze względu na zakończenie etapu 

edukacyjnego 

c) zajęcia z doradztwa zawodowego – uczeń skierowany przez nauczyciela, pierwszeństwo dla 

uczniów ostatnich klas ze względu na zakończenie etapu edukacyjnego  

lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

Kolejność przyjmowania uczestników oraz tworzenia list rezerwowych ustalana według ilości 

zdobytych punktów za powyższe kryteria. Każdy uczestnik będzie mógł brać udział w więcej niż 1 

formie wsparcia. 

 

Zajęcia dla nauczycieli: 

a) zasady naboru 

      - nauczyciele wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie. 

b) kryteria naboru 

Podczas rekrutacji nauczycieli pod uwagę weźmiemy wyniki testów kwalifikacyjnych – osoby, 

które uzyskają najniższe wyniki będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie – 2 pkt. oraz 

zatrudnienie przy projekcie tj. fakt czy nauczyciel prowadzić będzie zajęcia w projekcie – 1pkt. 

c) lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

Nauczyciele, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z braku miejsc 

określonych w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika 

z listy, na jego miejsce wchodzi kolejny w rankingu nauczyciel z listy rezerwowej. 

 

4. Jeżeli liczba chętnych będzie niższa niż zakładana, zorganizowane zostaną dodatkowe spotkania 

z uczniami i ich opiekunami, podczas których zachęcimy młodych ludzi do udziału w projekcie 

poprzez przedstawienie korzyści z niego płynących.  

5. Dodatkowe  kryteria naboru które mogą być wykorzystane w naborze uczestników projektu w 

przypadku dużej liczby chętnych: to średnia ocen, opinia nauczyciela przedmiotu, niski status 

materialny ucznia.  

6. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów, a 

rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się wyłącznie na 
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kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, przekonań czy 

niepełnosprawności. 

 

§ 7 

Nabór Uczestników Projektu  

 
1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani spośród uczniów i nauczycieli szkół wymienionych w §1 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na zasadach, o których mowa w §6. 

2. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście rankingowej dla wybranego/wybranych rodzajów 

zajęć jest wypełnienie i złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej odpowiednio 

Załącznik Nr 3 lub 4 do niniejszego Regulaminu. 

3. Na tej podstawie Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestnika do udziału w projekcie lub  

w przypadku braku miejsc określonych w projekcie umieszcza go na liście rezerwowej. 

4. Uczeń/nauczyciel, który w wyniku rekrutacji zakwalifikował się do udziału w projekcie, co zostało 

potwierdzone w protokole Komisji Rekrutacyjnej zostaje pełnoprawnym Uczestnikiem projektu,  

a Beneficjent i Uczestnicy Projektu stają się stronami umowy, której warunki określa Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 8 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom Projektu wsparcia zgodnego z zapisami 

niniejszego Regulaminu i wynikające z Wnioseku o dofinansowanie projektu. 

2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie. 

3. Uczestnikom Projektu przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, 

przewidzianych we Wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych  

w ramach projektu, w wyznaczonych przez szkoły terminach.  

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji  

i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych 

problemów. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym 

dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do 

poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji 

projektu). 

7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych. 

8. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu spowodowane chorobą 

lub ważnymi sytuacjami losowymi.  

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu w 

przypadku: 

- na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, 

uczestnik ww. wniosek przedkłada do dyrektora szkoły, który niezwłocznie informuje o tym 

Sekretarza Projektu wraz z propozycją osoby z listy rezerwowej, która ma przystąpić do 

Projektu, 

- na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym 

naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach,   

- rezygnacji Uczestnika Projektu z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na 

podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,    

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć. 

 

 

§9 
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Postanowienia końcowe 

 
1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. 

2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje Uczestników Projektu za 

pośrednictwem Dyrektorów szkół. 

3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu oraz szkołach 

realizujących projekt. W przypadku nieukończenia cyklu zajęć, zgodnie z ustaloną ścieżką lub 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie bez podania przyczyn uczestnik projektu zobowiązany jest 

do zwrotu kosztów przeznaczonych dotychczas na jego wsparcie dydaktyczno-wychowawcze. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do Zespołu Projektu  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie reguły i 

zasady wynikające z RPO a także przepisy wynikające z aktów prawa wspólnotowego i 

krajowego. 

6. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień bez zgody uczestników projektu. 

7. Załączniki do Regulaminu: 

- Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów i nauczycieli – Załącznik Nr 1, 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia, Dane uczestnika projektu oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych (do podsystemu PEFS) dla ucznia,– Załącznik Nr 2 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela, Dane uczestnika projektu oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych (do podsystemu PEFS) dla nauczyciela – Załącznik Nr 3 

- Protokół Komisji Rekrutacyjnej – Załącznik Nr 4 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu  

Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga  

 
Etap I zajęcia do 30.06.2017 

Zadanie 1 

Szkolenia dla nauczycieli 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem 

Szkolenie: "Posługiwanie się technikami 

komputerowymi w dydaktyce" – wymiar 

szkolenia: 20 h/gr. 

27 nauczycieli - 24 K; 3 M – 3 grupy szkoleniowe: 

1. ZSG Krzeczowice -12 nauczycieli - 11 K; 1 M 

2. SP Pantalowice - 8 nauczycieli - 7 K; 1 M 

3. SP Rączyna – 7 nauczycieli - 6 K; 1 M 

Szkolenie: "Wykorzystanie metod 

eksperymentu w edukacji w celu 

podnoszenia jakości nauczania przedmiotów 

ścisłych" – wymiar szkolenia: 12h/gr. 

5 nauczycieli - 3 K – 1 grupa szkoleniowa – nauczyciele 

przedmiotów ścisłych i przyrodniczych: 

Gimnazjum Krzeczowice -3 nauczycieli - 3 K;  

SP Pantalowice - 1 nauczycieli - 1 K;  

SP Rączyna – 1 nauczycieli - 1 K;  

Szkolenie: „Wykorzystanie metod 

kreatywnego myślenia z elementami technik 

uczenia się - – wymiar szkolenia: 12h/gr. 

22 nauczycieli - 19 K; 3 M – 3 grupy szkoleniowe: 

1. ZSG Krzeczowice -9 nauczycieli - 8 K; 1 M 

2. SP Pantalowice - 8 nauczycieli - 7 K; 1 M 

3. SP Rączyna – 5 nauczycieli - 4 K; 1 M 

 

Etap I zajęcia do 30.06.2017 
Zespół Szkolno Gimnazjalny w Krzeczowicach –  

Zadanie 2  

Zajęcia przed przejściem do szkoły wyższego szczebla  

Gimnazjum w Krzeczowicach kl.III 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z języka angielskiego – wymiar zajęć: 20 h/gr. 3 uczniów - 1 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z matematyki– wymiar zajęć: 20 h/gr. 3 uczniów - 1 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z informatyki (zajęcia dodatkowe) – wymiar zajęć: 

20 h/gr. 
4 uczniów - 2 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z fizyki (zajęcia dodatkowe) – wymiar zajęć: 20 h/gr. 2 uczniów - 1 DZ; 1 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 4  

Doradztwo zawodowe  

Gimnazjum w Krzeczowicach kl.III 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z doradztwa zawodowego – zajęcia indywidualne 3 

h/os.; 

12 uczniów - 5 DZ; 7 CH –doradztwo 

indywidualne 

Zadanie 3  

Zajęcia przed kolejnym etapem edukacji  

Szkoła Podstawowa Krzeczowice kl.VI 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z języka angielskiego – wymiar zajęć: 40 h/gr. 5 uczniów - 3 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z matematyki– wymiar zajęć: 40 h/gr. 3 uczniów - 2 DZ; 1 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z przyrody wymiar zajęć: 40 h/gr. 3 uczniów - 2 DZ; 1 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 4  

Doradztwo zawodowe  

Szkoła Podstawowa Krzeczowice kl.VI 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
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zajęcia z doradztwa zawodowego – wymiar zajęć: 10 h/gr. 11 uczniów - 7 DZ; 4 CH – 1 grupa zajęciowa 

 

Szkoła Podstawowa Pantalowice 

Zadanie 3  

Zajęcia przed kolejnym etapem edukacji  

Szkoła Podstawowa Pantalowice kl.VI 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z języka angielskiego – wymiar zajęć: 40 h/gr. 5 uczniów - 3 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z matematyki– wymiar zajęć: 40 h/gr. 4 uczniów - 3 DZ; 1 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 4  

Doradztwo zawodowe  

Szkoła Podstawowa Pantalowice kl.VI 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z doradztwa zawodowego – wymiar zajęć: 10 h/gr. 9 uczniów - 6 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 

 

Szkoła Podstawowa Rączyna 

Zadanie 3  

Zajęcia przed kolejnym etapem edukacji  

Szkoła Podstawowa Rączyna kl.VI 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z języka angielskiego – wymiar zajęć: 40 h/gr. 2 uczniów - 2 DZ; 0 CH – 1 grupa zajęciowa 

zajęcia z matematyki– wymiar zajęć: 40 h/gr. 3 uczniów - 2 DZ; 1 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 4  

Doradztwo zawodowe  

Szkoła Podstawowa Rączyna kl.VI 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z doradztwa zawodowego – wymiar zajęć: 10 h/gr. 5 uczniów - 4 DZ; 1 CH – 1 grupa zajęciowa 

 

Etap II - rok szkolny 2017/2018 

Zespół Szkolno Gimnazjalny w Krzeczowicach 

Gimnazjum Krzeczowice kl.VII SP-III G - 01.09.2017-30.06.2018 

Zadanie 5  

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

kółko nauk przyrodniczych Świat przez okulary 

laboratorium- wymiar zajęć: 60h/gr 

6 uczniów - 3 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 

akademia kreatywnego myślenia-wymiar zajęć:12h/gr 6 uczniów - 3 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 6  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

Liczba uczniów objętych wsparciem 

matematyka- wymiar zajęć: 30h/gr  5 uczniów - 3 DZ; 2 CH – 2 grupy zajęciowe 

jęz.angielski- wymiar zajęć: 30h/gr 7 uczniów - 4 DZ; 3 CH – 2 grupy zajęciowe 

informatyka- wymiar zajęć: 30h/gr 6 uczniów - 4 DZ; 2 CH – 2 grupy zajęciowe 

fizyka- wymiar zajęć: 30h/gr 5 uczniów - 3 DZ; 2 CH – 2 grupy zajęciowe 

Zadanie 7  

Planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej  

Liczba uczniów objętych wsparciem 

doradztwo zawodowe-– zajęcia indywidualne 3 h/os 
12 uczniów - 5 DZ; 7 CH – doradztwo 

indywidualne  

przedsiębiorczość - wymiar zajęć: 12h/gr 10 uczniów - 5 DZ; 5 CH – 1 grupa zajęciowa 
 

Szkoła Podstawowa Krzeczowice kl. IV-VI - 01.09.2017-30.06.2018 

Zadanie 5 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
Liczba uczniów objętych wsparciem 

kółko nauk przyrodniczych Świat przez okulary 

laboratorium- wymiar zajęć: 60h/gr 

14 uczniów-6 DZ; 8 CH – 2 grupy zajęciowe 
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Kółko szachowe – wymiar zajęć: 30h/gr 4 uczniów - 2 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

akademia kreatywnego myślenia - wymiar zajęć: 12h/gr 9 uczniów - 4 DZ; 5 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 6  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  
Liczba uczniów objętych wsparciem 

matematyka- wymiar zajęć: 30h/gr  16 uczniów-7 DZ; 9 CH – 4 grupy zajęciowe 

jęz.angielski- wymiar zajęć: 30h/gr 14 uczniów-6 DZ; 8 CH – 4 grupy zajęciowe 

informatyka- wymiar zajęć: 30h/gr 19 uczniów-11 DZ; 8 CH–5 grupy zajęciowe 

Zadanie 7  

 Planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej  
Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z doradztwa zawodowego – wymiar zajęć: 8 h/gr. 7 uczniów - 3 DZ; 4 CH – 1 grupa zajęciowa 

przedsiębiorczość - wymiar zajęć: 12h/gr 15 uczniów-8 DZ; 7 CH – 2 grupa zajęciowa 
 

Szkoła Podstawowa Pantalowice kl. IV-VI- 01.09.2017-30.06.2018 

Zadanie 5  

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
Liczba uczniów objętych wsparciem 

kółko nauk przyrodniczych Świat przez okulary laboratorium- 

wymiar zajęć: 60h/gr 

14 uczniów-5 DZ; 9 CH – 2 grupy zajęciowe 

Kółko szachowe – wymiar zajęć: 30h/gr 4 uczniów - 2 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

akademia kreatywnego myślenia - wymiar zajęć: 12h/gr 9 uczniów - 4 DZ; 5 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 6  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  
Liczba uczniów objętych wsparciem 

matematyka- wymiar zajęć: 30h/gr  13 uczniów-5 DZ; 8 CH – 4 grupy zajęciowe 

jęz.angielski- wymiar zajęć: 30h/gr 14 uczniów-7 DZ; 7 CH – 5 grupy zajęciowe 

informatyka- wymiar zajęć: 30h/gr 15 uczniów-8 DZ; 7 CH – 5 grupy zajęciowe 

Zadanie 7  

 Planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej  
Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z doradztwa zawodowego – wymiar zajęć: 8 h/gr. 9 uczniów - 5 DZ; 4 CH – 1 grupa zajęciowa 

przedsiębiorczość - wymiar zajęć: 12h/gr 10 uczniów-5 DZ; 5 CH – 1 grupa zajęciowa 

 

Szkoła Podstawowa Rączyna kl. IV-VI- 01.09.2017-30.06.2018 

Zadanie 5  

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
Liczba uczniów objętych wsparciem 

kółko nauk przyrodniczych Świat przez okulary laboratorium- 

wymiar zajęć: 60h/gr 

8 uczniów - 5 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 

Kółko szachowe – wymiar zajęć: 30h/gr 4 uczniów - 2 DZ; 2 CH – 1 grupa zajęciowa 

akademia kreatywnego myślenia - wymiar zajęć:  12h/gr 8 uczniów - 5 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 

Zadanie 6  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  
Liczba uczniów objętych wsparciem 

matematyka- wymiar zajęć: 30h/gr  8 uczniów - 5 DZ; 3 CH – 2 grupy zajęciowe 

jęz.angielski- wymiar zajęć: 30h/gr 8 uczniów - 5 DZ; 3 CH – 2 grupy zajęciowe 

informatyka- wymiar zajęć: 30h/gr 7 uczniów - 4 DZ; 3 CH – 2 grupy zajęciowe 

Zadanie 7  

 Planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej  

Liczba uczniów objętych wsparciem 

zajęcia z doradztwa zawodowego – wymiar zajęć: 8 h/gr. 8 uczniów - 5 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 

przedsiębiorczość - wymiar zajęć: 12h/gr 7 uczniów - 4 DZ; 3 CH – 1 grupa zajęciowa 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA 
Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga 
 
 

(należy wypełnić wyłącznie niebieskim kolorem) 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika……………………………………………………..………………… 

PESEL………………………………………………………………………………..…………. 

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………...………………….  

Klasa i szkoła: 

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

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga 
 

w zajęciach  

(rodzaj wsparcia wybierz spośród oferty zajęć przedstawionej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie): 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję 

się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału 

w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach 

jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami 

losowymi. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu 

uzupełnienia dokumentacji projektu. Zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie oraz oświadczam, że dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze 

mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania 

realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora projektu 

do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam 

zgodę na badanie ewaluacyjne, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst 

jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich 

poprawiania. 
 

 
 

 

……………………………………….. ……………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 

 …………………………………………… 

 CZYTELNY PODPIS RODZICA/ 
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
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Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….  

Telefon komórkowy/stacjonarny ………………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 

akceptuję jego postanowienia.  

2. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że mój syn/moja córka uczestniczy w projekcie 

konkursowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga. 

3. Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących wizerunek 

dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych z udziałem dziecka na 

stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych  

i promocyjnych projektu „Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miasto i Gminę 

Kańczuga oraz na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Zobowiązuję się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i wypełnienia ankiet oceniających 

projekt, jego rezultaty działań oraz stopień realizacji celów. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka w ramach projektu 

„Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i 

nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy 

rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na 

badanie ewaluacyjne, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst 

jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).  
 
 

 

……………………………………….. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 …………………………………………… 

 CZYTELNY PODPIS RODZICA/ 
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZNIA 
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DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (do podsystemu PEFS)  

 

„Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i 

nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości 

kształcenia ogólnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga 

 

 

 
L/p Dane 

(proszę wypełnić pismem drukowanym, 

kolorem niebieskim) 

D
a

n
e 

u
cz

e
st

n
ik

a
 

1.  Imię (imiona)  

2.  Nazwisko  

3.  Płeć □ kobieta □ mężczyzna 

4.  
Wiek w latach w chwili przystępowania 

do projektu (należy podać wiek uczestnika w 

chwili złożenia wniosku) 
□ do 12 lat □ powyżej 12 lat 

5.  PESEL  

6.  Wykształcenie □ brak □ podstawowe 

D
a

n
e 

k
o

n
ta

k
to

w
e
 

(n
a

le
ży

 p
o

d
a

ć 
a
d

re
s 

ko
n

ta
kt

o
w

y,
 u

m
o

żl
iw

ia
ją

cy
 k

o
n

ta
kt

 w
 p

rz
yp

a
d
ku

 b
a
d

a
n

ia
 

ew
a

lu
a

cy
jn

eg
o

) 

7.  Ulica  

8.  Nr domu  

9.  Miejscowość  

10.  Kod pocztowy  

11.  Województwo  

12.  Powiat  

13.  Gmina  

14.  Telefon  

15.  Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

16.  

Obszar wiejski 
(obszarami wiejskimi są tereny położone poza 

granicami administracyjnymi miast – obszary gmin 
wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) 

gminy miejsko – wiejskiej) 

□ Tak □ Nie 
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DANE UZUPEŁNIAJĄCE UCZNIA (do podsystemu PEFS)  

SYTUACJA UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

1 1 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

TAK [_]               NIE [_]                                       ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]  

2  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań TAK  [_]              NIE [_]  

3  Osoba z niepełnosprawnościami TAK  [_]              NIE [_] 

4  
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

TAK [_]               NIE [_]                                       ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]  

5  w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu TAK  [_]     NIE [_] 

6  
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu TAK  [_]              NIE [_] 

7 9 
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione) 

TAK [_]               NIE [_]                                       ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 

 
 

 

 …………………………………………… 
 CZYTELNY PODPIS RODZICA/ 

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn „Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga”, 

niniejszym oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Podkarpackiego; 

2. administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w: 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4; 

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 ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z 

późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

RPO WP 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3,  

art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego 

rozporządzenia, 

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego 

Rozporządzenia, 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 
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4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Szkoła nowych 

możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli 

Miasta i Gminy Kańczuga”, w szczególności, w odniesieniu do zbioru:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie: 

a) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach RPO WP 2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020; 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie: 

a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 

2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w 

ramach RPO WP 2014-2020; 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt Miastu i Gminie Kańczuga, ul.M.Konopnickiej12, 37-220 

Kańczuga, w ramach RPO WP 2014-2020.  

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Beneficjentom.  

 

Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub Beneficjentom kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

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 informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji; 

8. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy; 

9. zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, której 

dane dotyczą,  w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych i ich poprawiania. 
 

 

 
 

 

 
 

……………………………………….. ……………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  
UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 
 

 

 
 …………………………………………… 

 CZYTELNY PODPIS RODZICA/ 

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 
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Wypełnia przedstawiciel szkoły zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

OCENA KOMPETENCJI I POTRZEB UCZNIA  

Rekomendacja (nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy lub dyrektora)  

w tym – średnia ocen z danego przedmiotu (za poprzedni rok szkolny): 

 

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

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

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

        

         -------------------------- 

            
podpis Rekomendującego 

 

Wypełnia Komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Uczeń (Imię i nazwisko Uczestnika) ………………………………………………………………. został 

/ nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie  „Szkoła nowych możliwości– rozwój 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji 

i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga na 

następujący rodzaj zajęć w ramach wsparcia: 

 

………………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt.  

 

 

UWAGI …………………….………………………………………………………………………………. 

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

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

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

                                                                                                                                                (Podpisy Komisji Rekrutacyjnej) 
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

(Umowa o udział w projekcie nauczyciela) 

„Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga”   
 

(należy wypełnić wyłącznie niebieskim kolorem) 

 

Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………………… 

legitymujący(a) się dowodem tożsamości: rodzaj / seria / numer: …………………………. 

 

Zamieszkały ……………………………………………………………………………….  

Zatrudniony w szkole: …………...………………………………………………………… 
 

będąc osobą dorosłą spełniającą kryteria naboru do projektu, określone w Regulaminie rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie, deklaruję udział jako Uczestnik w szkoleniu
1
: 

 

□ Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce –20 h 

□ Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania 

przedmiotów ścisłych-12h 

□ Wykorzystanie metod kreatywnego myślenia z elementami technik uczenia się-12h 
 

realizowanym przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach Projektu „Szkoła nowych możliwości– rozwój 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy 

Kańczuga”. 
  

Jestem świadoma/świadomy*, że koszt mojego uczestnictwa w projekcie pokrywany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję się 

do systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach 

ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na zajęciach jest 

obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami 

losowymi. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności przekażę prowadzącemu zajęcia w celu uzupełnienia 

dokumentacji projektu. Zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i 

akceptuję prawa i obowiązki z niego wynikające oraz oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w 

projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. 

Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 

rezygnacji z udziału w projekcie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez realizatora projektu do celów 

niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji  i kontroli, wyrażam 

zgodę na badanie ewaluacyjne, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst 

jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz 

ich poprawiania. 

 

 

…..………………………….…………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 

 

…………………………………………………………… 
CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA 

 

                                                 
1
 Proszę wybrać rodzaj wsparcia zaznaczając X 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn „Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga”, 

niniejszym oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 

1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, działający w imieniu Województwa Podkarpackiego; 

2. administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w: 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4; 

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 ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z 

późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych” – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

RPO WP 2014-2020, na podstawie, w odniesieniu do zbioru: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74. ust 1 i 3, art. 115, art. 122 ust. 2 i 3,  

art. 125 ust. 2 lit. c-e, ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego 

rozporządzenia, 

c) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowych przepisów dotyczących wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego 

Rozporządzenia, 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 
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4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „Szkoła nowych 

możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli 

Miasta i Gminy Kańczuga”, w szczególności, w odniesieniu do zbioru:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie: 

c) aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach RPO WP 2014-2020, 

d) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020; 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie: 

a) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 

2014-2020, 

b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w 

ramach RPO WP 2014-2020; 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Rzeszowie, z siedziba: 35-025 Rzeszów, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 20, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt Miastu i Gminie Kańczuga, ul.M.Konopnickiej12, 37-220 

Kańczuga, w ramach RPO WP 2014-2020.  

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 

zlecenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Beneficjentom.  

 

Moje dane mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub Beneficjentom kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-2020; 

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 informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji; 

8. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy; 

9. zapoznałem/am się z treścią rozdziału 4 ustawy o ochronie danych osobowych, dot. praw osoby, której 

dane dotyczą,  w zbiorach danych osobowych, tj. m.in. mam prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 
 

……………………………………….. ……………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU  
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DANE NAUCZYCIELA – UCZESTNIKA PROJEKTU (do podsystemu PEFS)  

 

„Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miasto i 

Gminę Kańczuga 
 
Dane 
podstawowe 

1 Imię (imiona): 

2 Nazwisko: 

3 PESEL [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

 
Dane 
dodatkowe 
 

4 
Wykształcenie:   1) podstawowe, gimnazjalne lub niższe [_]    2) ponadgimnazjalne [_]

 

3) pomaturalane [_]     4) wyższe [_]  

5 Płeć
 
: kobieta  [_]  / mężczyzna  [_]  

6 Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną:  tak [_]   /  nie [_] 
 

 
Adres 
zamieszkania 

8 Województwo: 

9 Powiat: 

10 Kod pocztowy: 

11 Miejscowość: 

12 Obszar
 
: miasto [_]   /  wieś [_]   

13 Ulica: 

14 Nr domu: 

15 Nr lokalu: 

 
Dane 
kontaktowe 
 

15 Telefon domowy: 

16 Telefon komórkowy: 

17 Adres poczty elektronicznej: 

 
18 Jestem osobą niepełnosprawną - [_]

 

Dane o 
zatrudnieniu 

19 

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę/ umów cywilno-prawnych w: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa szkoły) 

 

……………………………………………………………………………………………… 
(adres i tel. kontaktowy do szkoły)
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DANE UZUPEŁNIAJĄCE NAUCZYCIELA (do podsystemu PEFS)  

SYTUACJA UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

1 1 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 

TAK [_]               NIE [_]                                       ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]  

2 5 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  
 

TAK  [_]              NIE [_]  

3 6 

7 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  
 

TAK [_]               NIE [_]                                       ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_]  

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  
 

TAK  [_]              NIE [_] 

4 8 

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

utrzymaniu 
 

TAK  [_]              NIE [_] 

5 9 
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione) 
 

TAK [_]               NIE [_]                                       ODMOWA PODANIA INFORMACJI [_] 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………… 

           PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia Dyrektor szkoły 
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Nauczyciel …………………………………………………….…… jest/nie jest zatrudniony*   

w szkole ………………………………………………………………………………… oraz 

jest zatrudniony  □  / nie jest zatrudniony  □  w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości– 

rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i 

Gminy Kańczuga”* 

prowadzi zajęcia** ………………………………………………………………………….. 

Zalecam uczestnictwo Pani/Pana …………………………………………………………… 

w zajęciach: 

 
□ Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce –20 h 

□ Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania 

przedmiotów ścisłych-12h 

□ Wykorzystanie metod kreatywnego myślenia z elementami technik uczenia się-12h 

 

 

         ----------------------
 

          
podpis Dyrektora szkoły 

*niepotrzebne skreślić 

**wypełnić jeżeli jest zatrudniony w ramach projektu 

Wypełnia Komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Nauczyciel (Imię i nazwisko Uczestnika)………………………………………………………………. 
zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, został / nie został zakwalifikowany do 

uczestnictwa w projekcie „Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach wsparcia: 
 

□ Posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce –20 h 

□ Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania 

przedmiotów ścisłych-12h 

□ Wykorzystanie metod kreatywnego myślenia z elementami technik uczenia się-12h 
 

UWAGI …………………….………………………………………
  

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

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

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

                                                                                                                                                (Podpisy Komisji Rekrutacyjnej) 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
 

Dnia …………………………………………………………………….… komisja rekrutacyjna w składzie:   

Dyrektor szkoły ………………………………………………………………………………..……………………… . 

Sekretarz …………………………………………………………………………………………….……………………. 

Koordynator projektu .……………………………………………………………………………………………..…. 

na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa zakwalifikowała jako Uczestników Projektu 

„Szkoła nowych możliwości– rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy uczniów i nauczycieli Miasta i Gminy Kańczuga” uczniów: 
 
 

Lp.         Imię i nazwisko 
 

1. ………………………………………………………………………………………..………………  

2. ………………………………………………………………………………..……………………… 

3. ………………………………………………………………………………..……………………… 

4. ……………………………………………………………………………..………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………..……………… 

6. ………………………………………………………………………………………..……………… 

7. ………………………………………………………………………………………..……………… 

Wyżej wymienione osoby utworzą grupę zajęciową: …………………………………..……………… 

 

 

W ramach rekrutacji utworzono listę rezerwową: 
 

Lp.         Imię i nazwisko 
 

1. ………………………………………………………………………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………………..……………………… 

3. ………………………………………………………………………………..……………………… 

Załącznik Nr 4 

 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 
 

1. ………………………………………………………………………………………..……………… 

2. ………………………………………………………………………………..……………………… 

3. ………………………………………………………………………………..……………………… 

 

 


