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Zarządzenie  Nr 44/2011 
Wójta Gminy Kaw ęczyn 

z dnia 19 września 2011 roku 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie 
pn. „Przedszkolaki na start” 

 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/66/2011 Rady Gminy 
Kawęczyn z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu 
po nazwą „Przedszkolaki na start”. 

 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Przyjąć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminę Kawęczyn pn.  
„Przedszkolaki na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                    /-/ Jan Nowak 
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 44/2011 

Wójta Gminy Kawęczyn 
z dn. 19 września 2011 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
pn. Przedszkolaki na start 

 
§1 

Informacje ogólne 
 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Przedszkolaki na 
start, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

2. Projekt pn. Przedszkolaki na start realizowany jest przez Gminę Kawęczyn, z siedzibą w 
Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn, poprzez Urząd Gminy w Kawęczynie. 

 
§2 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
  
1. Programie - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  

2. Projektodawca - Gminę Kawęczyn, z siedzibą w Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn  
3. Projekcie - oznacza Projekt pn. Przedszkolaki na start realizowany przez Gminę Kawęczyn  
4. Uczestniku Projektu - osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych Poddziałania 9.1.1 

„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” w ramach POKL 
Europejskiego Funduszu Społecznego w tym przypadku:  
� dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat  
� rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 3-5 lat 

 

5. Biurze Projektu - oznacza miejsce znajdujące się w budynku Urzędu Gminy w 
Kawęczynie,  Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn 

 

§3 
 

Informacje odnośnie Projektu 
 

1. Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zwiększenie dostępności 
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kawęczyn dla 40 dzieci w tym: 21ch./19dz. w wieku 
3-5 lat, do końca roku szkolnego 2012/2013. 
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2.  Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:  

a) Zmniejszenie dysproporcji rozwojowych wśród dzieci z terenów wiejskich względem miast  

b) poprzez utworzenie 4 dodatkowych punktów przedszkolnych dla 40 (19dz/21ch) w wieku 3-5 
lat; 

c) Wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez otwarcie dodatkowego naboru dla 
21ch./19dz. 3-5-letnich oraz wsparcie 4 dodatkowych oddziałów poprzez zatrudnienie 
dodatkowego personelu i zakupu wyposażenia; 

d) Rozwinięcie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań, stworzenie możliwości 
wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju 21ch/19dz poprzez  zajęcia umuzykalniające, 
artystyczne, językowe i sportowe; 

e) Podniesienie świadomości ”przedszkolnej” wśród rodziców (ojców /matek) poprzez 
warsztaty pedagogiczne oraz wydanie broszury informacyjnej. 

 
3. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kawęczyn : 

1) w budynku  Zespołu Szkół w Kawęczynie Kawęczyn  49a, 62 – 704 Kawęczyn  
2) w budynku po Szkole Podstawowej w Skarżynie; 
3) w budynku Gminnego Przedszkola w Kowalach Pańskich-Kolonia; 
4) w budynku Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych 

4. Projekt realizowany będzie w wyżej wymienionych placówkach w okresie od 01.09.2011r. do 
31.07.2012 r. oraz od 01.09.2012 do 30.06.2013r.  

5. W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań:  
 
1) Oddział przedszkolny w Kawęczynie : 

a) Realizacja następujących zajęć w  Oddziale :  
- zajęcia z języka angielskiego,  
- zajęcia z rytmiki, 
- zajęcia ruchowe, 
− zajęcia z logopedą 
− zajęcia plastyczne 
− wyjazdy na basen 
− koncerty muzyczne 

b) Organizowanie spotkań z psychologiem 
 

2) Oddział Przedszkolny w Tokarach Pierwszych 
a) Realizacja następujących zajęć w  Oddziale :  
     -  zajęcia z języka angielskiego,  

- zajęcia z rytmiki, 
- zajęcia ruchowe, 
− zajęcia z logopedą 
− zajęcia plastyczne 
− wyjazdy na basen 
− koncerty muzyczne 

c) Organizowanie spotkań z psychologiem 
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3) Oddział przedszkolny w Kowalach Pańskich - Kolonia 
a) Realizacja następujących zajęć w  Przedszkolu :  

- zajęcia z języka angielskiego,  
- zajęcia z rytmiki, 
- zajęcia ruchowe, 
− zajęcia z logopedą 
− zajęcia plastyczne 
− wyjazdy na basen 
− koncerty muzyczne 
b) Organizowanie spotkań z psychologiem 

 
4) Oddział Przedszkolny w Skarżynie  

a) Realizacja następujących zajęć w Oddziale :  
                    - zajęcia z języka angielskiego,  

- zajęcia z rytmiki, 
- zajęcia ruchowe, 
− zajęcia z logopedą 
− zajęcia plastyczne 
− wyjazdy na basen 
− koncerty muzyczne 
b) Organizowanie spotkań z psychologiem 
 

6. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.  
7. Grupą docelową projektu stanowią: 

1) 40 dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 5 lat, gdzie 21 to chłopcy a 19 to dziewczynki, 1gr 
w roku szkolnym 2011/2012; 

2) 40 dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 5 lat, gdzie 21 to chłopcy a 19 to dziewczynki,2gr 
w roku szkolnym 2012/2013; 

3) 1 dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  
4) 40 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  3 – 5 lat, 1gr w roku szkolnym 2011/2012 
5) 40 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  3 – 5 lat, 2gr w roku szkolnym 2012/2013 

 
§4 

Kryteria wyboru uczestników Projektu oraz warunki i ch uczestnictwa w Projekcie  
 

1. Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn. 
2. Uczestnikami Projektu mogą być:  

1) dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat  

2) rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 3-5 lat  

3. Osoba zainteresowana udziałem dziecka w Projekcie i spełniająca wszystkie kryteria 
podstawowe wymienione w §4 pkt 15 niniejszego  Regulaminu, zobowiązana jest złożyć w 
Biurze Projektu następujące dokumenty: 
a) Karta zgłoszenia dziecka (stanowiący załącznik nr l do niniejszego Regulaminu) 
b) kserokopię dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Kawęczyn, 
c) w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć: zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, oświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu na jednego członka rodziny, 
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orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy. 

4. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie rodzic lub opiekun prawny 
zobowiązany jest złożyć w Biurze Projektu w terminie 2 dni od opublikowania listy 
przyjętych następujące dokumenty: 

a) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie dzieci i rodziców (stanowiąca załącznik nr 2 i 3)  
b) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (stanowiący 

załącznik nr 4) 

c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 
(stanowiący załącznik nr 5) 

Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z 
udziału w Projekcie. 

5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią 
dokumentację projektową. 

6. Koordynator Projektu może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia danych 
uczestników niezbędnych do realizacji Projektu.  

7. Druki:  Deklaracja Uczestnictwa, Karta Zgłoszenia oraz Regulamin są dostępne na stronie  

www.kaweczyn.pl oraz w biurze projektu. 
8. Termin składania dokumentów : 

1) upływa dnia 30 września 2011r. - dla pierwszego naboru realizującego zajęcia od 
01.10.2011 r. do 31.07.2012r.  

2) do 31.08.2012 r. – dla drugiego naboru na realizację zajęć od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. 
9. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 

07.30 – 15.30, lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla) na adres Biura Projektu: 
Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn (Punkt Informacyjny) 

10. Za prawidłowy przebieg rekrutacji odpowiedzialny jest koordynator projektu oraz asystent 
koordynatora projektu. W procesie rekrutacji koordynator projektu współpracuje z dyrektorami 
szkół podstawowych i przedszkola. 

11. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy 
dostęp dzieci obu płci. 

12. Procedura rekrutacyjna realizowana jest bezpośrednio w Biurze Projektu.   
13. Asystent koordynatora projektu sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych 

dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach  zwraca się 
telefonicznie do rodziców/opiekunów prawnych z prośbą  o uzupełnienie. Brak wymaganych 
dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. 

14. O przyjęciu do udziału w projekcie decyduje Koordynator Projektu po weryfikacji złożonych 
      dokumentów rekrutacyjnych oraz na podstawie liczby miejsc i kolejności zgłoszeń. 

15. Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria : 
15.1 Kryteria podstawowe: 
a) dziecko w wieku 3 do 5 lat 
b) dziecko i rodzice (co najmniej jeden rodzic) zameldowane na terenie Gminy Kawęczyn 
c) dziecko nie objęte wcześniej edukacją przedszkolną 

15.2 Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które w postępowaniu rekrutacyjnym  
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uzyskają  większą liczbę punktów za kryteria dodatkowe. Zasady punktowania: 
Kryteria dodatkowe: 
a) dzieci starsze rocznikiem - 2pkt za każdy rok życia 
b) dzieci niepełnosprawne - 2pkt, 

c) dzieci, które wymagają wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe lub sytuację 
rodzinną (m.in. niskie dochody w rodzinie, korzystanie z pomocy opieki społecznej, 

zarejestrowanie rodzica jako osoby bezrobotnej) – 2 pkt za każdy czynnik 

d) matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień  
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy samodzielnej egzystencji 
na podstawie odrębnych przepisów dzieci z rodzin - 1pkt, 

e) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci- 1pkt, 
f) dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej-1pkt, 
g) dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności - 1pkt, 
h) dziecko rodziców prowadzących gospodarstwo rolne -1pkt, 
i) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) - 1pkt, 

W przypadku równej liczby punktów priorytetowo traktowane będą dzieci oraz opiekunowie z 

rodzin które wymagają wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe lub sytuację rodzinną. 
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi poprzez umieszczenie Informacji na stronie 

www.kaweczyn.pl  oraz w placówkach biorących udział w Projekcie.  
16. W postępowaniu rekrutacyjnym zakłada się utworzenie list rezerwowych, wykorzystywanych w 

przypadku rezygnacji z udziału w  projekcie osób zakwalifikowanych wcześniej. 
17. Przy braku list rezerwowych, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie dopuszczalne jest 

przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. 
18. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana w formie plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej, 

ogłoszeń na stronie internetowej Projektu www.kaweczyn.pl. i stronach internetowych placówek 
oświatowych. 

 

§5 
Uprawnienia i obowiązki uczestników 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony w szczególności do:  
a) nieodpłatnego udziału  w oferowanych w ramach Projektu zajęciach i wyjazdach studyjnych, 
b) korzystania z pomocy dydaktycznych i zabawek zakupionych w ramach Projektu 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 
a) wypełniania ankiet w tym ewaluacyjnych przeprowadzanych podczas trwania Projektu,  
b) uczestnictwo w wywiadach organizowanych przez realizatora Projektu, 
c) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, 
d) przestrzegania Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa,  
e) systematycznego uczestniczenia w zajęciach,  
f) potwierdzenia własnoręcznym podpisem obecności na liście ( w przypadku rodziców ), 
g) przestrzegania punktualności, 
h) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przez okres określony w odrębnych przepisach. 
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§6 
Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

 
1.   Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  
2.   Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi  

lub innymi uzasadnionymi przypadkami. 
3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela 

o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.  
4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie okresu 

chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice /opiekunowie prawni 
dziecka mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca obciąży Beneficjenta 
(rodziców/opiekunów prawnych) pełnymi kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.  

6. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco narusza 
7.  postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę placówek biorących udział w 

projekcie. 
8. Udział w Projekcie kończy się w przypadku : 

1) zakończenia realizacji projektu, 
2) zakończenia przez dziecko uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych, 
3) w momencie osiągnięcia przez dziecko dojrzałości w zakresie wady wymowy lub postawy,            

z powodu której dziecko zostało zakwalifikowane do projektu. 

§7 
Postanowienia końcowe 

1.Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.  
2.Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  
3.Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na 
skutek zmian w przepisach.  
4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:  

a) Decyzja Koordynatora Projektu  
b) Wniosek o dofinansowanie Projektu  
c) Kodeks cywilny  

5.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
6.Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie 
internetowej Projektu www.kaweczyn.pl  
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Załącznik nr  1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn. Przedszkolaki na start 
 

 

Karta zgłoszenia dziecka  
Do projektu  „Przedszkolaki na start”, współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

I. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 
Zgłaszam moje dziecko ………………………………………………………………………… 

do oddziału przedszkolnego w …………………………………………………………………. 

oraz do udziału w ramach projektu: 
- zajęciach z języka angielskiego,  
- zajęciach z rytmiki, 
- zajęciach ruchowych, 
- zajęciach z logopedą 
- zajęciach plastycznych, 
- wyjazdach na basen 

- koncertach muzycznych 

Dane dziecka 
 

Dane osobowe dziecka 
PESEL ………………………………………………… 
Imię …………………………………………………… 
Drugie imię …………………………………………… 
Nazwisko……………………………………………… 
Data i miejsce urodzenia…………………………… 
Adres zamieszkania dziecka 
Ulica ………………………………………………….. 
Numer domu…………………………………………. 
Kod…………………………………………………… 
Miejscowość………………………………………….. 
tel.do natychmiastowego kontaktu……………………. 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie:  Przedszkolaki na start -
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego  

Oświadczam, że dane przedłożone są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do 
wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym dokumencie, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji  w/w projektu przez beneficjenta. Wyrażam zgodę na wykorzystanie 
zawartych danych do monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

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

…………………….., dnia…………                                                                            Podpis rodzica/opiekuna 
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II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 
 matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

imię 
  

nazwisko 
  

PESEL 
  

NIP 
  

Adres zamieszkania 

kod pocztowy 
  

miejscowość 
  

ulica 
  

nr domu 
  

nr mieszkania 
  

telefon 
  

 

 

III. Inne informacje i dane o dziecku 
 
Kryteria podstawowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
      TAK            NIE 
 

dziecko i jedno z  rodziców zameldowani na terenie gminy Kawęczyn  
 

      TAK            NIE 
 

dziecko i oboje rodzice zameldowani na terenie gminy Kawęczyn 

      TAK            NIE 
 

dziecko nie objęte wcześniej edukacją przedszkolną  

      TAK            NIE dziecko w wieku 3 do 5 lat 

 
Kryteria dodatkowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

      TAK            NIE dziecko w wieku 3 lat 

      TAK            NIE dziecko w wieku 4 lat 

      TAK            NIE dziecko w wieku 5 lat 
 

      TAK            NIE dziecko niepełnosprawne 
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 Jeżeli tak to podać rodzaj schorzenia : 
 

 potrzeby rozwojowe dziecka  

 niskie dochody w rodzinie 

 korzystanie z pomocy opieki społecznej 

 zarejestrowanie rodzica jako osoby 

     bezrobotnej 

 
dzieci, które wymagają wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
sytuację rodzinną tj. 
 

      TAK            NIE dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci 

      TAK            NIE matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 
stopień  niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy 
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów dzieci z rodzin 

      TAK            NIE dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej, 

      TAK            NIE 
 

dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności 

      TAK            NIE 
 

dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) 

      TAK            NIE 
 

dziecko rodziców prowadzących gospodarstwo rolne 

 
UWAGI  
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Oświadczam, że zostałam/em pouczony o odpowiedzialności karnej za oświadczenie 
nieprawdy, na podstawie art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U z 1997 
r. Nr 88, poz. 553).  

 
Przyjmuję do wiadomości, że Projektodawca – Urząd Gminy w Kawęczynie z siedzibą w 

Kawęczynie 48; 62-704 Kawęczyn, który działa w imieniu Gminy Kawęczyn- wykorzysta 
przysługujące mu prawo dochodzenia roszczeń od rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Projektu w 
drodze powództwa cywilnego w przypadku nieuprawnego zakwalifikowania dziecka do uczestnictwa 
w Projekcie w oparciu o oświadczenie zwierające stwierdzenie niezgodne z prawdą oraz uznania 
wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem za niekwalifikowane. 
 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………….. 
……………….., dnia…………                                                                            Podpis rodzica/opiekuna 
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
 
 

Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W związku z tym jako opiekun uczestnika 
projektu zobowiązuję się do : 

� systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia , 

� wypełnienia ankiety oceniającej projekt, 

� poddania się przed i po zakończenia projektu badaniu ankietowemu dotyczącemu wpływu realizacji projektu 
na uczestników szkoleń 

 

Ja, niżej podpisany/-a deklaruję swoje uczestnictwo w Projekcie pn. „Przedszkolaki na start”, a 
zwłaszcza uczestnictwo w spotkaniach warsztatowych, organizacyjnych, konsultacyjnych 
i informacyjnych organizowanych ze specjalistami w ramach Projektu oraz udziału w innych działaniach 
określonych przez Koordynatora Projektu, mających wpływ na jego efektywne wdrażanie.  
 
………………………………………… 

    (podpis matki) i (podpis ojca) 

 lub (podpisy opiekunów prawnych) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

……………………………………………,dnia………………………. 
                  miejscowość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Załącznik nr  2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
pn. Przedszkolaki na start  
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE  

„Przedszkolaki na start” 
 

Zadanie związane z uczestnictwem dziecka w zajęciach w roku szkolnym 2011/2012 

 
1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: ………….…………………………............................................................ 

PESEL:  .......................................................... …………………………… 

Data i miejsce urodzenia:........................................................................................................ 

Adres zamieszkania ul. ............................................ Nr domu/mieszkania .........….. ……... 

Kod pocztowy ...... - ......... Miejscowość ..............................................................................   

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

ul. .................................................. 

Nr domu/mieszkania .........… Kod pocztowy ..... - ....... Miejscowość .................................  

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów………………………………………… 

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

Telefon/y kontaktowy/e ......................................................................................................... 

2.  Zgłaszam uczestnictwo dziecka w zajęciach; 
� logopedycznych                              
� rytmicznych                     
� z języka angielskiego         
�  plastycznych         
� ruchowych,  
� zajęciach na basenie                  
� koncertach muzycznych                                                                                

        

3. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania 
jego postanowień. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).      

 
                                                  
 
 
……………………, dnia……….……          ……….............................................................. 
                                                                  czytelny podpis  
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Załącznik nr  3 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn. Przedszkolaki na start  
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA RODZICÓW W PROJEKCIE  

„Przedszkolaki na start” 
 

Zadanie związane z uczestnictwem rodziców  

w spotkaniach informacyjno- promocyjnych w roku szkolnym 2011/2012 

 
1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: ………….…………………………............................................................ 

PESEL:  ...........................................................wykształcenie …………………………… 

Data i miejsce urodzenia:........................................................................................................ 

Status na rynku pracy ………………………………….. 

Adres zamieszkania ul. ............................................ Nr domu/mieszkania .........….. ……... 

Kod pocztowy ...... - ......... Miejscowość ..............................................................................   

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) 

ul. .................................................. 

Nr domu/mieszkania .........… Kod pocztowy ..... - ....... Miejscowość .................................  

Telefon/y kontaktowy/e ......................................................................................................... 

5.  Ja, niżej podpisany/-a deklaruję swoje uczestnictwo w Projekcie „ Przedszkolaki na 
start” , a zwłaszcza uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-promocyjnych, 
organizacyjnych, konsultacyjnych organizowanych ze specjalistami w ramach 
Projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez Koordynatora Projektu, 
mających wpływ na jego efektywne wdrażanie.  

 
6. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 
 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).      

 
                                                  
 
     ………………………….., dnia……….……            ……….......................................... 
                                                                  czytelny podpis  

 

 
 
 

 
Załącznik nr  4 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
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pn Przedszkolaki na start 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „ Przedszkolaki na start” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych.  

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia , 
realizacji projektu „Przedszkolaki na start”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie  w 

celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu  „ Przedszkolaki na start”, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; 

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

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

 miejscowość, data  czytelny podpis uczestnika projektu 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Załącznik nr  5 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pn. Przedszkolaki na start  
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „ Przedszkolaki na start” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka.  

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

6) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

7) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia , 

realizacji projektu „Przedszkolaki na start”, ewaluacji, kontroli,  monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

8) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie  w 
celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu  „ Przedszkolaki na start”, ewaluacji, 
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; 

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

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

 
 
 miejscowość, data  czytelny podpis uczestnika projektu 

       
 
 
 
 


