Projekt „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie: „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek
Kształcenia Na Odległość w Krośnie” realizowanym przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (ZSKU).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest
realizowany w ramach Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wiedzy za pośrednictwem e-learningu, skutkującej
zmniejszeniem ryzyka wcześniejszego odpadnięcia z procesu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych dla
dorosłych wśród 100 (60K/40M) uczniów ZSKU w wieku 25-64 lata dzięki wypracowaniu wysokiego potencjału
merytorycznego i technicznego Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Krośnie (ROKNO) oraz realizacji
działań informacyjnych do IX’2013
Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. – 30.09.2013 r.
Lokalizacja Biura projektu: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
Strona www projektu (podstrona strony internetowej ZSKU): http://projektrokno.cku.krosno.pl
§2
Uczestnicy projektu – Beneficjenci Ostateczni (BO)

1.

2.

3.

Projekt zakłada objęcie wsparciem grupy docelowej uczniów szkoły dla dorosłych (dalej: słuchaczy) w ZSKU w wieku
25-64 lat, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych poprzez
wykorzystanie w procesie kształcenia e-learningu realizowanego przez ROKNO. Wsparciem zostaną objęci słuchacze –
Kobiety (K) i Mężczyźni (M) - klas 1-szych i maturalnych,
Działania rekrutacyjne skierowane będą zarówno do słuchaczy klas maturalnych w szkole dla dorosłych w ZSKU (osób
już uczących się w ZSKU) jak i do osób zamierzających rozpocząć edukację w szkole w kl. I-szych (z terenu realizacji
projektu: miasta Krosno i 6-ciu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego
i bieszczadzkiego).
Zakłada się, że w wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób z klas maturalnych oraz 40 osób
z klas 1-szych - łącznie 100 osób (60K/40M).
§3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) Wypełnienie i terminowe złożenie w Sekretariacie ZSKU Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie
b) Pozytywne zakwalifikowanie do projektu przez Komisję Rekrutacyjną,
c) Podpisanie oraz złożenie w Sekretariacie ZSKU:
- Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zawierającej m.in. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem),
- Oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych,
- Umowy uczestnictwa w projekcie,
stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
§4
Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych
1. Proces rekrutacji przebiegać będzie w czterech etapach:
a) I etap – akcja informacyjna, która obejmie:
-spotkanie w ZSKU (V’12) rozpoczynające rekrutację
-informacje przekazywane ustnie, zwłaszcza osobom składającym dokumenty do kl. I (na zajęciach, w Sekretariacie
ZSKU)
-dystrybucję plakatów i ulotek (na tablicach ogłoszeń, w miejscach publicznych, w Urzędach i w ZSKU)
-stronę www szkoły (m.in. materiały ze spotkań)
-ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa, serwisy www, TV)
-mailing (do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych)
Na www szkoły i w na tablicach informacyjnych w ZSKU opublikowany zostanie Regulamin zawierający m.in. kryteria
formalne/ merytoryczne, zasady uczestnictwa i wzory dokumentów (Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, Deklarację
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
składanych w sekretariacie ZSKU (osobiście, za pośrednictwem e-maila, poczty, faxu)
b) II etap – wypełnianie Zgłoszeń uczestnictwa w projekcie przez słuchaczki/słuchaczy chcących wziąć udział
w projekcie i złożenie ich w sekretariacie ZSKU, najpóźniej w terminie zawartym w ogłoszeniu o naborze. Udział

w projekcie osób, które złożą dokumenty rekrutacyjne do klas 1-szych na r. szk. 2012/13 będzie uzależniony od
pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego do szkoły.
c) III etap – powołanie Komisji Rekrutacyjnej stworzonej z zachowaniem równego dostępu płci do podejmowania decyzji
(grono pedagogiczne, personel projektu), która będzie weryfikowała i zatwierdzała złożone zgłoszenia pod kątem
poprawności formalnej oraz merytorycznej (na podstawie Karty oceny formalnej/merytorycznej zgłoszenia uczestnictwa
w projekcie) i podejmie decyzje o zakwalifikowaniu do projektu.
d) IV etap – stworzenie i opublikowanie listy BO oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczeń
uczestników projektu dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Umów uczestnictwa w projekcie. W przypadku
większej niż zakładana ilości zgłoszeń uczestnictwa spełniających kryteria naboru, Komisja Rekrutacyjna może
zdecydować o sporządzeniu Lista rezerwowej, która będzie wykorzystywana w przypadku rezygnacji poszczególnych
BO z udziału w projekcie.
2. Kryteria rekrutacji oraz zasady ich dokumentowania:
a) Formalne - nie spełnianie któregokolwiek z kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie zgłoszenia:
- uczęszczanie w r. szk. 2012/13 do kl. I lub kl. maturalnej szkoły dla dorosłych w ZSKU (na podstawie zapisów
Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenia statusu słuchacza przez pracownika Sekretariatu ZSKU)
- zamieszkiwanie na terenie miasta Krosna lub jednego z 6-ciu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego,
brzozowskiego, leskiego lub bieszczadzkiego (na podstawie kserokopii dowodu osobistego lub poświadczenia
zameldowania)
- wiek (w chwili przystępowania do projektu) miedzy 25 a 64 lata (na podstawie kserokopii dowodu osobistego)
- terminowe złożenie Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (potwierdzone przez pracownika Sekretariatu ZSKU)
b) Merytoryczne - każdemu z kryteriów zostanie przyporządkowana odpowiednia ilość punktów, zgodnie z Kartą
oceny formalnej/merytorycznej zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (w pierwszej kolejności do udziału
w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają najwyższą liczbę punktów):
- motywacja do uczestnictwa w projekcie (na podstawie deklaracji)
- sytuacja materialna – priorytetowo: osoby o najniższych dochodach (na podstawie oświadczenia)
- sytuacja rodzinna: dodatkowe punkty dla kobiet wychowujących dzieci (na podstawie oświadczenia)
- wiek - dodatkowe punkty dla osób 50+ (na podstawie kserokopii dowodu osobistego)
- stan zdrowia - dodatkowe punkty dla osób niepełnosprawnych (informacja przedstawiana dobrowolnie)
- średnia ocen z ostatniej klasy (dodatkowe punkty dla osób z niską średnią – na podstawie kserokopii dyplomu),
przy czym deklaracje i oświadczenia są zawarte w treści Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (z wyjątkiem oświadczenia
o stanie zdrowia - jego złożenie jest dobrowolne i odbywa się poprzez dołączenie pisemnej deklarację stanowiącej
dodatkowy dokument).
3. W sytuacji, gdy klika osób ubiegających się o udział w projekcie uzyska na etapie oceny merytorycznej taką samą ilość
punktów, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje Komisja Rekrutacyjna,
4. Dokumentację rekrutacyjną można złożyć: osobiście w Sekretariacie ZSKU, za pośrednictwem przesyłki pocztowej na
adres ZSKU, faxu (na numer (13) 43-224-73) lub za pośrednictwem e-maila (na adres projektrokno@cku.krosno.pl).
W każdym przypadku należy dostarczyć komplet dokumentów: zgłoszenie uczestnictwa wraz z załącznikami. W przypadku
przesyłki faxem lub e-mailem (dokumenty podpisane i zeskanowane w formacie PDF) oraz pozytywnego wyniku rekrutacji,
konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów.
§5
Formy i zakres wsparcia realizowanego w ramach projektu
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a) opracowanie i przekazanie BO metodologii korzystania z materiałów edukacyjnych oraz przeszkolenie wszystkich
BO z zakresu używania platformy Moodle (w ZSKU).
b) możliwość korzystania za pośrednictwem platformy Modle z kompleksowych materiałów multimedialnych
(zawierających m.in. tekst, zdjęcia, rysunki, filmy, testy oraz zadania) z zakresu 11 przedmiotów, w tym z jednego z języków
obcych do wyboru przez słuchacza: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego (uczestnik projektu będzie mógł we własny
zakresie korzystać również z pozostałych materiałów obejmujących języki obce). W nawiasie podano objętość materiałów
wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia materiału z danego przedmiotu:
- J. polski (200 godz.)
- J. niemiecki/angielski/rosyjski (każdy po 125 godz.)
- Historia (70 godz.)
- Wiedza o społeczeństwie (25 godz.)
- Matematyka (140 godz.)
- Fizyka i astronomia (61 godz.)
- Chemia (61 godz.)
- Biologia (61 godz.)
- Geografia (61 godz.)
- Podst. Przedsiębiorczości (20 godz.)
- Technologia informacyjna (40 godz.)
(Łącznie: 1114 godz. materiału / 864 godz. do dyspozycji każdego ze słuchaczy)
BO będą samodzielnie korzystać z platformy Moodle, dopasowując zakres wykorzystywanego materiału i czas nauki na
odległość do własnych potrzeb. Korzystanie z materiałów edukacyjnych będzie monitorowane. Na podstawie konsultacji
z BO materiały będą uzupełniane i dopracowywane.
c) możliwość korzystania z konsultacji on-line (czat,
w wyznaczonych dla każdego przedmiotu dniach/godzinach.

e-mail,

komunikator)

prowadzonych

przez

nauczycieli

d) możliwość korzystania przez BO z pracowni komputerowej w ZSKU.
e) potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu.
2. W ramach projektu odbędą się dwa spotkania informacyjne - rozpoczynające (V’12) i kończące (IX’13) projekt zorganizowane w celu podniesienia świadomości na temat korzyści z kształcenia na odległość (podczas których
zaprezentowane zostaną m.in. informacje o projekcie, ROKNO, e-learningu, kształceniu ustawicznym i inne). Jako
podsumowanie projektu wydana zostanie bezpłatna broszura nt. kształcenia ustawicznego i e-learningu w ROKNO (dobre
praktyki), dostępna również na www szkoły.
3. O terminach realizacji poszczególnych działań w ramach projektu BO będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym za pośrednictwem wychowawców klas oraz informacji na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie internetowej
szkoły/stronie www projektu.
§6
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do:
a) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
b) Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu,
c) Potwierdzania udziału w każdej formie wsparcia,
d) Informowania o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana danych
kontaktowych),
e) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu (2-krotnie: przed rozpoczęciem i po zakończeniu udziału
w projekcie).
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (przyczyny natury zdrowotnej lub
działania siły wyższej) i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez ZSKU.
3. ZSKU zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku
naruszenia przez niego zasad uregulowanych niniejszym Regulaminem i/lub zasad współżycia społecznego lub w sytuacji
skreślenia danej osoby z listy słuchaczy szkoły spowodowanego m.in. nie uzyskaniem 50% frekwencji na zajęciach.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy BO, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
§7
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz sytuacje sporne rozstrzygane są przez Dyrektora szkoły
w konsultacji z Koordynatorem projektu,
2. ZSKU zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. Regulamin
z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie na stronie www projektu. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do
śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.05.2012 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie ZSKU)
Niniejszym zgłaszam chęć udziału w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie” realizowanym przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i obejmującym:
- opracowanie i przekazanie uczestnikom projektu metodologii korzystania z materiałów edukacyjnych oraz
przeszkolenie wszystkich uczestników z zakresu używania platformy Moodle (w ZSKU).
- możliwość korzystania za pośrednictwem platformy Modle z kompleksowych materiałów multimedialnych
(zawierających m.in. tekst, zdjęcia, rysunki, filmy, testy oraz zadania) z zakresu 13 przedmiotów (w nawiasie podano
objętość materiałów wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia materiału z danego przedmiotu):
J. polski (200 godz.), J. niemiecki (125 godz.), J. angielski (125 godz.), J. rosyjski (125 godz.), Historia (70 godz.), Wiedza
o społeczeństwie (25 godz.), Matematyka (140 godz.), Fizyka i astronomia (61 godz.), Chemia (61 godz.), Biologia (61
godz.), Geografia (61 godz.), Podstawy Przedsiębiorczości (20 godz.), Technologia informacyjna (40 godz.) - Łącznie: 1114
godz. (Uczestnicy projektu będą samodzielnie korzystać z platformy Moodle, dopasowując zakres wykorzystywanego
materiału i czas nauki na odległość do własnych potrzeb. Korzystanie z materiałów edukacyjnych będzie monitorowane,
sprawdzane będą wyniki testów/ zadań. Na podstawie konsultacji z uczestnikami materiały będą uzupełniane
i dopracowywane).
- możliwość korzystania z konsultacji on-line (czat, e-mail, komunikator) prowadzonych przez nauczycieli w wyznaczonych
dla każdego przedmiotu dniach/godzinach oraz korzystania przez uczestników projektu z pracowni komputerowej w ZSKU.
- potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu,
OŚWIADCZAM, IŻ ZOSTAŁAM/EM POINFORMOWANA/NY O FAKCIE WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTU ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ O TYM, ŻE
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Dane osobowe/ adres zamieszkania / dane kontaktowe (proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami):
Nazwisko…………………………………………… Imię (imiona)……………………………………………… wiek……..…………
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wykształcenie……………………………………… płeć:

Kobieta

Mężczyzna

data urodzenia…………………………… miejsce urodzenia……………………………. opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka
nad osobą zależną -

TAK

NIE

ADES ZAMIESZKANIA: województwo……………………………………………………

powiat………………………….……….…….……… gmina………………………………………… kod pocztowy _ _ - _ _ _
miejscowość………………………………… ulica…………………………………………………… nr domu……… nr lokalu………
obszar:

miasto

wieś DANE KONTAKTOWE: e-mail* ………………………………………………. telefon*: komórkowy

_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ / stacjonarny _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ (*-proszę podać co najmniej jeden numer
telefonu oraz adres e-mail)
Szkoła dla dorosłych w ZSKU do której uczęszcza / zamierza uczęszczać Wnioskodawca:

Nazwa:

2-letnie Uzup. Liceum Ogólnokształcące

3-letnie Liceum Ogólnokształcące

3-letnieTechnikum Uzup.

Kierunek: .……………………………………………… Klasa (w r. szk. 2012/2013): ………………… (maturalna:

TAK

NIE)

DODATKOWE INFORMACJE:
Oświadczenie o wysokości dochodów:
Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że miesięczne dochody na jednego członka mojej rodziny za rok
2011** mieszczą się w następującym przedziale (kwoty w zł):
poniżej 500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2001-2500

powyżej 2501

**-Dochód (uzyskany przez wszystkich członków rodziny) ustala się na podstawie zeznań rocznych PIT za 2011 rok. Przez dochód należy
rozumieć przychody pomniejszone o należny podatek od osób fizycznych oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (wypełniają tylko kobiety)
Oświadczam, że pod moją faktyczną opieką we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje ………… dzieci w wieku………………………
(proszę podać liczbę dzieci oraz wiek każdego z nich na moment wypełniania zgłoszenia)

Oświadczenie o sytuacji zawodowej
Oświadczam, że jestem osobą:
a) bezrobotną
b) pracującą w:
mikroprzedsiębiorstwie
małym przedsiębiorstwie
średnim przedsiębiorstwie
dużym przedsiębiorstwie

Deklaracja dotycząca motywacji do uczestnictwa w projekcie:
Moją motywację do uczestnictwa w projekcie oceniam jako:

WYSOKĄ

ŚREDNIĄ

NISKĄ

Dodatkowe informacje/uzasadnienie (nieobowiązkowe): ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
- kserokopia dowodu osobistego (załączono? TAK
NIE)
- kserokopia dyplomu ukończenia ostatniej klasy/szkoły (załączono?

TAK

NIE)

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( - nie dotyczy)
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym
danych wrażliwych, do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą
w Rzeszowie dla potrzeb rekrutacji, monitorowania i ewaluacji projektu pt. „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny
Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”” realizowanego w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie
ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie” i spełniam wszystkie kryteria kwalifikujące mnie do udziału
w przedmiotowym projekcie.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane podane w niniejszym
formularzu są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………………
Czytelny podpis słuchaczki/słuchacza

……………………
Data

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KARTA OCENY FORMALNEJ/ MERYTORYCZNEJ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA)

Imię i nazwisko słuchaczki/słuchacza: ……………………………………………………………
Numer ewidencyjny zgłoszenia: ZSKU/ROKNO/ZGŁ/…………/2012
Płeć osoby składającej zgłoszenie:

kobieta

mężczyzna

KRYTERIA FORMALNE [odpowiedź „nie spełnia” w którymkolwiek z punktów powoduje odrzucenie zgłoszenia]:
1/ uczęszczanie do określonych szkół/ klas w ZSKU objętych naborem:

SPEŁNIA

NIE SPEŁNIA

klasa:
pierwsza
maturalna / szkoła:
2-letnie Uzup. LO
3-letnie LO
3-letnieTechnikum Uzup.
[potwierdzenia statusu słuchacza przez pracownika Sekretariatu ZSKU (podpis):……………………….………………………]
2/ zamieszkiwanie na terenie miasta Krosna lub jednego z 6-ciu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego,
sanockiego, brzozowskiego, leskiego lub bieszczadzkiego
[na podstawie kserokopii dowodu osobistego

lub poświadczenia zameldowania

3/ wiek pomiędzy 25 a 64 lat:

SPEŁNIA

NIE SPEŁNIA

SPEŁNIA

NIE SPEŁNIA

SPEŁNIA

NIE SPEŁNIA

]

[wiek: ……………… lat – na podstawie kserokopii dowodu osobistego]

4/ terminowe złożenie zgłoszenia uczestnictwa wraz z załącznikami

[data wpływu dokumentów (zgłoszenie, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia świadectwa) do ZSKU:……………………
sposób dostarczenia: osobiście
e-mail
poczta
fax / podpis osoby przyjmującej zgłoszenie:………………………]

lp.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

UZYSKANE
PUNKTY

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Wiek powyżej 50 lat: tak=10 pkt
nie=0 pkt
Sytuacja materialna rodziny słuchacza:
poniżej 500 = 5 pkt
501-1000 = 3 pkt
1001-1500 = 1 pkt
1501-2000 = 0 pkt
2001-2500 = 0 pkt
powyżej 2501 = 0 pkt
odpowiedź nie została udzielona=0pkt
Stan zdrowia – słuchacz/słuchaczka oświadcza, iż jest osobą niepełnosprawną:
tak=10 pkt
brak dodatkowego oświadczenia o stanie zdrowia=0pkt
Sytuacja rodzinna – pod opieką słuchaczki pozostaje:
jedno dziecko=3 pkt
dwoje dzieci=6 pkt
troje lub więcej dzieci=9 pkt
którekolwiek z dzieci jest w wieku niższym niż 6 lat= +3 pkt za każde dziecko
odpowiedź nie została udzielona=0pkt
nie dotyczy – wnioskodawca jest mężczyzną
Motywacja do uczestnictwa w projekcie:
wysoka=5 pkt
średnia=3 pkt
niska=1 pkt
odpowiedź nie została udzielona=0pkt
Średnia ocen z ostatniej klasy/ szkoły:
2 - 3 = 5 pkt
4 - 5 = 0 pkt
[na podstawie kserokopii dyplomu]

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
ZAKWALIFIKOWANA/Y /

NIE ZAKWALIFIKOWANA/Y /

LISTA REZERWOWA-MIEJSCE …………

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………..…
MIEJSCOWOŚĆ I DATA:…………………………………………………
PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

(pieczątka Szkoły)

4. …………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Imię i nazwisko słuchaczki/słuchacza:…………………………………………………………………………………

Wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia
Na Odległość w Krośnie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 przez
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
Jestem świadoma/świadomy, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie
i spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w przedmiotowym projekcie.
Świadoma/świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że
podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wykrycia
niekwalifikowalności uczestnika, który złożył oświadczenie niezgodne z prawdą i wiążącego się z tym obowiązku
zwrotu środków, projektodawca (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie) ma prawo dochodzić
roszczeń od uczestnika w drodze powództwa cywilnego.

…………………...…………………
Miejscowość i data

………………………………….………
Czytelny podpis słuchaczki/słuchacza

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość
w Krośnie” 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 Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wiedza na
wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w
Krośnie”, 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 „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”, 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 i data

...........................................................
Czytelny podpis uczestnika projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do Projektu [tytuł projektu] „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia
Na Odległość w Krośnie” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
2) podstawę prawną przetwarzania 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 (tekst jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wiedza na
wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul.
płk. L. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów, Beneficjentowi realizującemu projekt – [nazwa i adres Beneficjenta] Gminie
Krosno/Zespołowi Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (adres Gminy: ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno; adres
szkoły: ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno) oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu [nazwa i adres ww. podmiotów]. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym
na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL
oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole
w ramach PO KL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(wzór)

zawarta w Krośnie w dniu …………………... pomiędzy:
Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno, reprezentowanym
przez: Bożenę Cząstkę – Dyrektora szkoły, zwanym dalej ZSKU,
a Panią/Panem …………………………………………………………………………………………………………………….
Zamieszkałą/ym……………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………..
słuchaczką/słuchaczem klasy………….(w r. szk. 2012/13)
w szkole:………………………………………………………………
kierunek…………………………………………………………………
w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie,
zwaną/ym dalej Beneficjentem Ostatecznym (BO).
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie” realizowanym na podstawie Umowy o dofinansowanie
projektu nr UDA-POKL.09.03.00-18-051/11-00 z dnia 25.04.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych zwanym dalej
projektem.
§2
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Beneficjent Ostateczny wyraża wolę uczestnictwa w projekcie.
3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2013 r.
4. Udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie jest bezpłatny.
§3
1. Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie i spełnia wszystkie
kryteria kwalifikowalności uprawniające go do udziału w projekcie oraz, że dane podane przez niego w formularzu
Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu są aktualne na dzień podpisania
niniejszej umowy i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz znane mu są skutki składania oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
2. Beneficjent Ostateczny ponosi konsekwencje, w tym finansowe, w przypadku nieuprawnionego skorzystania
z udzielonego wsparcia.

§4
1. ZSKU zobowiązuje się do realizacji wsparcia obejmującego:
a) opracowanie i przekazanie BO metodologii korzystania z materiałów edukacyjnych oraz przeszkolenie
wszystkich BO z zakresu używania platformy Moodle (w ZSKU).
b) możliwość korzystania za pośrednictwem platformy Modle z kompleksowych materiałów multimedialnych
(zawierających m.in. tekst, zdjęcia, rysunki, filmy, testy oraz zadania) z zakresu 13 przedmiotów (w nawiasie podano
objętość materiałów wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia materiału z danego
przedmiotu):
- J. polski (200 godz.)
- J. niemiecki (125 godz.)
- J. angielski (125 godz.)

- J. rosyjski (125 godz.)
- Historia (70 godz.)
- Wiedza o społeczeństwie (25 godz.)
- Matematyka (140 godz.)
- Fizyka i astronomia (61 godz.)
- Chemia (61 godz.)
- Biologia (61 godz.)
- Geografia (61 godz.)
- Podst. Przedsiębiorczości (20 godz.)
- Technologia informacyjna (40 godz.)
(Łącznie: 1114 godz.)
BO będą samodzielnie korzystać z platformy Moodle, dopasowując zakres wykorzystywanego materiału i czas nauki
na odległość do własnych potrzeb. Korzystanie z materiałów edukacyjnych będzie monitorowane, sprawdzane będą
wyniki testów/ zadań. Na podstawie konsultacji z BO materiały będą uzupełniane i dopracowywane.
c) możliwość korzystania z konsultacji on-line (czat, e-mail, komunikator) prowadzonych przez nauczycieli
w wyznaczonych dla każdego przedmiotu dniach/godzinach.
d) możliwość korzystania przez BO z pracowni komputerowej w ZSKU.
e) potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu.
2. W ramach projektu odbędą się dwa spotkania informacyjne - rozpoczynające (V’12) i kończące (IX’13) projekt zorganizowane w celu podniesienia świadomości na temat korzyści z kształcenia na odległość (podczas których
zaprezentowane zostaną m.in. informacje o projekcie, ROKNO, e-learningu, kształceniu ustawicznym i inne). Jako
podsumowanie projektu wydana zostanie bezpłatna broszura nt. kształcenia ustawicznego i e-learningu w ROKNO
(dobre praktyki), dostępna również na www szkoły.
3. O terminach realizacji poszczególnych działań w ramach projektu BO będą informowani z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym za pośrednictwem wychowawców klas oraz informacji na tablicy ogłoszeń w szkole
i stronie internetowej szkoły/stronie www projektu.

§5
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje są do:
a) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
b) Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu,
c) Potwierdzania udziału w każdej formie wsparcia,
d) Informowania o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana danych
kontaktowych),
e) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu (2-krotnie: przed rozpoczęciem i po zakończeniu udziału
w projekcie).

§6
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30 września 2013 roku.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (przyczyny natury zdrowotnej
lub działania siły wyższej) i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez
ZSKU.
3. ZSKU zastrzega sobie prawo do skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku
naruszenia przez niego zasad uregulowanych niniejszym Regulaminem i/lub zasad współżycia społecznego lub
w sytuacji skreślenia danej osoby z listy słuchaczy szkoły spowodowanego m.in. nie uzyskaniem 50% frekwencji na
zajęciach.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie akty wykonawcze Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………

.................................................................

ZSKU

Czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego

Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ZAKRESIE DANYCH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU GROMADZONYCH W FORMULARZU PEFS
(PODSYSTEMU MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO)
DANE OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM, JAKO NIEPRACUJĄCE ORAZ PRACUJĄCE, KTÓRE UCZESTNICZĄ WE WSPARCIU Z WŁASNEJ INICJATYWY
Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS
Lp.

Nazwa

1

Imię

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu
Pole „wiek” uzupełniane jest automatycznie po wypełnieniu pola „PESEL” oraz „data rozpoczęcia udziału w projekcie”. W
przypadku ręcznego uzupełniania/ modyfikacji pola należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa
w projekcie.

5

PESEL

Możliwe wartości

Kobieta
Mężczyzna

Dane
uczestnika

6
Wykształcenie

7

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej
zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004).

Brak
Brak formalnego wykształcenia
Podstawowe
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej
Gimnazjalne
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej
Ponadgimnazjalne
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średni ej - wykształcenie średnie lub
zasadnicze zawodowe
Pomaturalne
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
Wyższe
Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym
Tak
Nie
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Ulica
Należy podać adres zamieszkania, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona
wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym.
W przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu nie posiada nazwy ulicy w polu nr 8
należy podać nazwę miejscowości.
W przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego
miasta, w polu Ulica wpisać po przecinku nazwę miejscowości, w której uczestnik mieszka, a w polu „Miejscowość” należy
podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy
Nr domu
jak w punkcie 8.
W przypadku gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu nie posiada nr domu w polu tym należy
wpisać "brak" bądź "-".
Nr lokalu
jak w punkcie 8.
W przypadku gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu nie posiada nr lokalu w polu tym należy
wpisać "brak" bądź "-".
Miejscowość
jak w punkcie 8.
W tym polu należy wskazać nazwę miejscowości zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu.

Obszar
Należy wskazać czy miejscowość wymieniona w punkcie 11 leży na obszarze miejskim czy obszarze wiejskim.

Kod pocztowy
jak w punkcie 8.
Jeżeli miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem nie posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod
poczty pod którą podlega dana miejscowość.
Województwo
jak w punkcie 8.
Powiat
jak w punkcie 8.
Telefon stacjonarny
Należy podać numer telefonu kontaktowego, tzn. taki, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona
wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym.
Wystarczające jest podanie przez uczestnika projektu tylko jednego numeru telefonu – stacjonarnego lub komórkowego,
będącego numerem kontaktowym
Telefon komórkowy
Należy podać numer telefonu kontaktowego, tzn. taki, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona
wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym.
Wystarczające jest podanie przez uczestnika projektu tylko jednego numeru telefonu – stacjonarnego lub komórkowego,
będącego numerem kontaktowym
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Należy podać adres poczty do kontaktu, tzn. taki, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona
wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Obszar (teren) miejski
obszar położony w granicach administracyjnych miast.
Obszar (teren) wiejski
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego,
która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze
TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza
miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy
miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.

Bezrobotny
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w
szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie
wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym
urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

w tym
Nieaktywny zawodowo
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii
bezrobotni.
w tym

Dane
dodatkowe

19

Status osoby na rynku
pracy w chwili
przystąpienia do projektu

Zatrudniony
Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę
wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów
cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników (patrz
definicja poniżej).

w tym

Tak

Nie

Osoba długotrwale bezrobotna
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
Tak
Nie
Osoba ucząca się lub kształcąca
Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego
Tak

Nie
Rolnik
Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24,
z późn. zm.), w szczególności, osobę, która jednocześnie:
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej
posiadaniu gospodarstwie rolnym,
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
a także domownik, czyli w szczególności osoba, która:
- ukończyła 16 lat,
- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na
terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem
pracy.
Samozatrudniony
Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą
pracowników.
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10
milionów EUR.

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR..
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej
z ww. kategorii przedsiębiorstw.
Zatrudniony w administracji publicznej
Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich
jednostkach organizacyjnych.
Zatrudniony w organizacji pozarządowej
Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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Rodzaj przyznanego wsparcia
Należy podać rodzaj wsparcia przyznanego danej osobie, przy czym istnieje możliwość przyporządkowania kilku rodzajów
wsparcia do jednego uczestnika, w przypadku gdy wsparcie takie realizowane było w ramach jednego projektu, zgodnie z
zaplanowaną ścieżką uczestnictwa danej osoby.

Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning
Należy podać czy w projekcie wykorzystane zostały techniki e-learning/blended learning.
We wszystkich projektach nie wymaga się zbierania danych dotyczących wykorzystania we wsparciu technik elearning/blended learning
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Należy wpisać datę podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Data zakończenia udziału w projekcie
Należy wpisać ostatni dzień udziału osoby w projekcie (np. szkolenia) uwzględniając jej obowiązki wobec projektodawcy,
wynikające z udziału w projekcie (np. gdy uczestnik musi przedłożyć sprawozdanie z przebiegu stażu, datą zakończenia
udziału w projekcie będzie data złożenia sprawozdania).
Za datę zakończenia udziału w projekcie rozumie się również datę przerwania udziału w projekcie.
Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
Należy zaznaczyć, czy uczestnik zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowana ścieżką uczestnictwa, czy też przerwał
projekt wcześniej z jakiegoś powodu wymienionego w punkcie 25
Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia
Należy wypełnić na podstawie deklaracji uczestnika bądź informacji posiadanych przez projektodawcę
Nie wymaga się zbierania danych dotyczących powodów wycofania się z zaplanowanej ścieżki wsparcia

Doradztwo
Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe
Studia I i (lub) II stopnia
Studia podyplomowe
Stypendia
Szkolenia/warsztaty/kursy
Zajęcia dodatkowe dla uczniów
Inne
Tak
Nie

Tak
Nie
Podjęcie zatrudnienia
Podjęcie nauki
Inne

Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”
realizowanym przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie
formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Ja niżej podpisany (-a)
…………………..........................................................…………………………….…………………………..…………
……………………………………..................................................................................................……………………
………….....................………………………....................................………….........................…………….…………
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek
Kształcenia Na Odległość w Krośnie”
Przyczyną mojej rezygnacji jest:
……………...........................…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
miejscowość i data

............................................................
Czytelny podpis słuchaczki/słuchacza

