
  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni”, zwanym w dalszej części "projektem". 

2. Projekt "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni" jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu 

Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej 

misji, jako forum aktywności społecznej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Regulamin zawiera: 

a) informacje o projekcie, 

b) informacje o uczestnikach projektu, 

c) zakres wsparcia, 

d) zasady rekrutacji, 

e) kryteria rekrutacji, 

f) prawa i obowiązki uczestników Projektu, 

g) zasady rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, 

h) postanowienia końcowe 

§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 

w Zabrzu. 

2. Partnerami projektu są: Miasto Rybnik oraz Miasto Zabrze. 

3. Celem projektu jest rozwój kompetencji jego uczestników w zakresie komunikacji, 

współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, jako kompetencji niezbędnych do 

podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz zaistnienia na rynku pracy. 

4. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans, w szczególności równości 

szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi. 

5. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 96 osób - 47 kobiet i 49 mężczyzn, z min. 

czterech szkół (liceum lub technikum), 48 osób z miasta Rybnik i 48 osób z miasta 

Zabrze. 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

1. Projekt skierowany jest do uczniów (kobiet i mężczyzn) w wieku 16-20 lat.  

2. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba posiadająca status ucznia klasy drugiej 

liceum oraz ucznia klasy drugiej lub trzeciej technikum. 

3. Projekt swoim zakresem obejmuje minimum cztery szkoły (liceum lub technikum) 

zlokalizowane na terenie Miasta Rybnik lub Zabrza. 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. Projekt obejmuje 96 godzin wsparcia przypadającego na jedną grupę w ramach cyklu 

zajęć dydaktycznych: 

a) 16 godzin warsztatów z rozwoju umiejętności komunikowania się, myślenia 

krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów, 

b) 16 godzin laboratoryjnych z inżynierii Internetu i 4 godziny seminarium 

tematycznego pokazującego możliwości pracy w tym sektorze, 

c) 16 godzin laboratoryjnych z zarządzania projektami i 4 godziny seminarium 

tematycznego pokazującego możliwości pracy w tym sektorze, 

d) 16 godzin laboratoryjnych z projektowania 3D i 4 godziny seminarium tematycznego 

pokazującego możliwości pracy w tym sektorze, 

e) 16 godzin projektowych z umiejętności opracowywania dokumentacji projektowych 

i 4 godziny projektowe z umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych. 

3. Ww. zajęcia będą odbywać się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Śląskiej w Zabrzu zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej po 

zakończeniu rekrutacji (tzn. w II połowie października). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie cyklu zajęć 

dydaktycznych. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

5. W ramach Projektu beneficjenci otrzymają ciepły posiłek w przypadku zajęć trwających 

powyżej 6 godzin oraz lunch w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godzin. 

6. Miasto Rybnik organizuje i pokrywa koszty transportu uczestników projektu na Wydział 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu z własnych środków.  

7. Uczestników przystępujących do projektu ze szkół zlokalizowanych na terenie miasta 

Zabrze nie obejmuje transport na Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.  

8. Za ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) odpowiadają 

uczestnicy projektu. Uczeń przystępujący do projektu musi okazać ważne ubezpieczenie 

NNW. 

9. Uczestnicy otrzymają cztery zaświadczenia wydane przez Wydział Organizacji 

i Zarządzania Politechniki Śląskiej potwierdzające kompetencje nabyte podczas udziału 

w projekcie z czterech bloków tematycznych. 

10. W ramach wsparcia uczniowie wezmą udział w wystawach, na których zaprezentowane 

zostaną ich prace końcowe, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. 

§ 5 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona przez dwie niezależne Komisje 

Rekrutacyjne (Miasta Rybnik i Miasta Zabrze). Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Kierownik projektu, Przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Zabrzu, 

Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku dokona oceny wniosków 

aplikacyjnych w celu zakwalifikowania kandydatów do uczestnictwa w projekcie. 

2. Proces rekrutacji uczestników rozpoczyna się 04.09.2017 r. i będzie trwać do 23.10.2017. 

3. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiedzialny jest Urząd Miasta Rybnik i Urząd 

Miasta Zabrza. 

4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu rekrutacji w danej szkole jest zgodnie     

z decyzją  Partnera  Dyrektor szkoły,  który wyznacza koordynatora ds. rekrutacji. 

5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji Uczestników Projektu w danej szkole 

prowadzi osoba wyznaczona  przez Dyrektora szkoły. 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

6. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady 

równości szans, w tym zasady równości płci oraz dostępności osób 

z niepełnosprawnościami. 

7. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w ramach rekrutacji powinien: 

a) wypełnić arkusz aplikacyjny (Załącznik nr 1), 

b) dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (Załącznik nr 2), 

c) dołączyć do arkusza aplikacyjnego pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

uczestnictwo w projekcie - dot. osoby która nie ukończyła 18 roku życia (Załącznik 

nr 3), 

d) dołączyć do arkusza aplikacyjnego zaświadczenie o uczęszczaniu do drugiej klasy 

liceum lub klasy drugiej lub trzeciej technikum (Załącznik nr 4), 

e) dołączyć pisemną opinię wychowawcy klasy (Załącznik nr 5), 

f) dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu (Załącznik nr 6). 

8. Brak podpisania bądź wypełnienia dokumentów, o których mowa powyżej wyklucza 

możliwość udziału w projekcie. 

9. Komisja Rekrutacyjna ma prawo wymagać od uczestnika projektu dodatkowych 

dokumentów niewymienionych w niniejszym paragrafie, jeśli jest to niezbędne do 

weryfikacji spełnienia warunków udziału w projekcie. 

10. Odrzucenie zgłoszenia następuje w przypadku gdy dokumentacja rekrutacyjna została 

wypełniona w sposób nieczytelny, w innym języku niż język polski lub nie jest kompletna. 

Dokumentacja rekrutacyjna złożona przed lub po terminie prowadzenia rekrutacji nie 

podlega rozpatrzeniu. 

11. Wypełnione i podpisane dokumenty wymienione w § 5, ust. 5 należy złożyć bezpośrednio 

u koordynatora ds. rekrutacji w danej szkole. do której uczęszcza uczeń zgłaszający się do 

projektu. 

12. Koordynator ds. rekrutacji z danej szkoły osobiście dostarcza dokumenty uczniów 

wymienione w § 5, ust. 5 na jeden z poniższych adresów zależny od miejsca 

zlokalizowania szkoły: 

a) Zabrze - Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 

Zabrze, pokój 310, 

b) Rybnik - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnik, ul. Zamkowa 5,  

44-200 Rybnik. 

13. Dokumenty należy dostarczyć osobiście w kopercie z dopiskiem "Kreatywność bez barier - 

Trzecia misja uczelni" do dnia 23.10.2017 r. do godziny 15.00. 

14. Złożone lub przesłane przez Kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

15. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie kryteriów z § 5, ust. 5 i 6, kolejność 

zgłoszenia (data złożenia arkusza aplikacyjnego) oraz uzyskanie jak najwyższej oceny 

punktowej z rekrutacji, której zasady przyznawania określono w § 6 Kryteria rekrutacji, 

ust. 1. 

16. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach 

decyduje data wpłynięcia arkusza aplikacyjnego. 

17. Do projektu zakwalifikują się Uczniowie z największą liczbą punktów. Kolejne osoby 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Lista 

rezerwowa będzie obejmować min. 10 uczniów z każdego miasta (tzn. min. 10 uczniów ze 

szkół zlokalizowanych na terenie miasta Rybnik i min. 10 uczniów ze szkół 

zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze).  

18. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy uczestników projektu 

(Załącznik nr 9) i listy rezerwowej (Załącznik nr 10). Urząd Miasta Rybnik i Urząd Miasta 

Zabrze poinformują drogą mailową lub pocztową szkoły, które zgłosiły swoich uczniów do 

projektu oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu 

o wynikach procesu rekrutacji do 7 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

19. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne 

miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

20. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona 

w dowolnym momencie trwania projektu. 

21. Warunkiem przyjęcia uczestnika do projektu jest wyrażenie przez niego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. 

22. W przypadku pytań dotyczących rekrutacji należy kontaktować się z: 

a) Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta w Zabrzu na adres mailowy 

sciesluk@um.zabrze.pl lub kraczynska@um.zabrze.pl, 

b) Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rybnik na adres mailowy 

edukacja.projekty@um.rybnik.pl. 

§ 6 

Kryteria rekrutacji 

1. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 17 punktów (pkt.), na które składa się: 

a) ocena z zachowania uzyskana na koniec roku poprzedzającego uczestnictwo 

w projekcie, znajdująca się na kopii świadectwa - maksymalnie 5 pkt. wg 

przelicznika: 

 zachowanie wzorowe – 5 pkt. 

 zachowanie bardzo dobre – 4 pkt. 

 zachowanie dobre – 3 pkt. 

 zachowanie poprawne – 2 pkt. 

 zachowanie nieodpowiednie – 1 pkt. 

b) frekwencja za rok poprzedzający uczestnictwo w projekcie - maksymalnie 6 pkt. wg 

przelicznika: 

 95% - 100% – 6 pkt. 

 89% - 94% – 5 pkt. 

 83% - 88% – 4 pkt. 

 77% - 82% – 3 pkt. 

 71% - 76% – 2 pkt. 

 poniżej 70% – 1 pkt. 

c) opinia wychowawcy klasy - maksymalnie 6 pkt., wg przelicznika: 

 powyżej 5,0 – 6 pkt. 

 4,6 - 5,0 – 5 pkt. 

 4,1 - 4,5 – 4 pkt. 

 3,6 - 4,0 – 3 pkt. 

 3,1 - 3,5 – 2 pkt. 

 poniżej 3,0 – 1 pkt. 

§ 8 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu wypełnia i podpisuje "Oświadczenie uczestnika projektu" (Załącznik 

nr 7), w którym m.in.: 

a) akceptuje warunki udziału w projekcie, 

b) wyraża zgodę na przeprowadzenie bilansu kompetencji i testów ewaluacyjnych. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, 

b) przestrzegania regulaminu i zasad zachowania w pracowniach laboratoryjnych, 

c) terminowego i systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach, 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

d) każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach podpisem na liście 

obecności, 

e) samodzielnego uzupełnienia wiedzy w przypadku nieobecności na zajęciach, 

f) uczestnictwa w bilansie kompetencji, wypełniania testów, ankiet ewaluacyjnych 

i poleceń osób prowadzących zajęcia dydaktyczne itp., 

g) zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, 

h) podpisania całej dokumentacji projektowej, 

i) przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń osób 

prowadzących zajęcia, 

j) nieudostępniania (odpłatnego lub nie) osobom trzecim materiałów dydaktycznych 

otrzymanych podczas udziału w projekcie (dot. również umieszczania materiałów 

w Internecie), 

k) opracowania w grupach 6-cio osobowych projektu końcowego wraz z prezentacją 

multimedialną, 

l) uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt i zaprezentowania swojego 

projektu końcowego wraz z prezentacją multimedialną, 

m) potwierdzenia podpisem otrzymania zaświadczeń o ukończeniu bloków 

tematycznych w ramach cyklu zajęć dydaktycznych. 

3. Uczestnicy projektu ze szkół zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze zobowiązani są do 

dojazdu na Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu we 

własnym zakresie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym po upływie 

jednego roku od zakończenia projektu, w tym celu uczestnik zobowiązany jest do podania 

aktualnego adresu mailowego w dokumentacji rekrutacyjnej. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w 80% zajęć realizowanych w ramach 

poszczególnych bloków tematycznych (tzn. np.: 80% obecności na zajęciach 

z zarządzania projektami, 80% na zajęciach z Inżynierii Internetu).  

6. Każdą nieobecność na zajęciach uczestnik projektu jest zobowiązany usprawiedliwić 

przedstawiając stosowny dokument potwierdzający przyczynę nieobecności np. 

zwolnienie lekarskie. Pisemne usprawiedliwienie powinno zostać przedstawione na 

następnych zajęciach realizowanych po nieobecności uczestnika projektu. 

7. W przypadku opuszczenia więcej niż 20% godzin uczeń zostanie skreślony z listy 

uczestników projektu. Do liczby dopuszczalnych nieobecności nie wlicza się nieobecności 

usprawiedliwionych pisemnie zwolnieniem lekarskim i ważnymi wydarzeniami 

losowymi. 

8. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu lub jego rezygnacja z udziału w projekcie 

powoduje zajęcie jego miejsca przez osobę z listy rezerwowej posiadającą najwyższą ilość 

punktów. 

9. Uczestnik projektu zakwalifikowany z listy rezerwowej zobowiązany jest do 

samodzielnego uzupełnienia wiadomości i umiejętności ze zrealizowanych już zajęć 

w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia. 

10. Za szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną 

ponoszą uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie 

prawni uczestnika. 

11. W przypadku stosowania środków odurzających (jak np.: substancje psychotropowe 

w tym alkohol, papierosy) przez uczestnika lub samowolnego opuszczenia zajęć uczestnik 

zostanie skreślony z listy uczestników projektu. W przypadku stosowania środków 

odurzających (jak np.: substancje psychotropowe w tym alkohol, papierosy) 

Organizatorzy Projektu powiadomią Dyrekcję szkoły, do której uczęszcza uczeń. 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

§ 9 

Zasady rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie 

1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku: 

a) naruszenia postanowień regulaminu, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu, 

c) nieuprawnionej nieobecności podczas zajęć. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 3 dni roboczych od daty 

informacji o zakwalifikowaniu - § 5 Zasady rekrutacji, ust. 11. Na powstałe w ten sposób 

wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3. Uczestnik, który rozpocznie udział w projekcie, może z niego zrezygnować tylko 

w wyniku ważnych przyczyn zdrowotnych lub zdarzeń losowych. 

4. W terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzeń zdrowotnych lub losowych uczestnik 

przesyła pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub dostarcza osobiście do biura 

projektu pisemne  oświadczenia o rezygnacji (Załącznik nr 8), do którego należy dołączyć 

stosowne zaświadczenia (np. zwolnienie lekarskie). Biuro projektu mieści się na Wydziale 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, 

budynek A, pokój 108 (Sekretariat Biura Dziekana). 

5. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 

prawnego. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. i obowiązuje do zakończenia projektu 

tj. 31.10.2018 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania projektu. 

3. Do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu uprawniony jest wyłącznie Wydział 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. 

4. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. 

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Organizacji 

i Zarządzania Politechniki Śląskiej poświęconej projektowi "Kreatywność bez barier - 

Trzecia misja uczelni": 

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Kreatywnoscbezbarier.aspx. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik 

projektu „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” po konsultacji 

z przedstawicielami Partnerów. 

 

 

Kierownik projektu Przedstawiciel 

Miasta Zabrze 

Przedstawiciel 

Miasta Rybnik 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

ARKUSZ APLIKACYJNY 

do projektu „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

Data wpływu1:                                                                                Godzina1: 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA (wypełnić  drukowanymi  literami)2 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr):  

Miejsce urodzenia:  

Obywatelstwo:  

Płeć:  

Adres zamieszkania 

(ulica, nr domu/mieszkania, kod 

pocztowy, miasto): 

 

Tel. kontaktowy kandydata:  

E-mail kandydata:  

Tel. kontaktowy rodziców lub 

prawnych opiekunów3: 

 

DANE SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA KANDYDAT (wypełnić  drukowanymi  literami)2 

Nazwa szkoły:  

Adres szkoły 

(ulica, numer budynku, kod 

pocztowy, miasto): 

 

Klasa (np. II c):  

Profil klasy4:  

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) 

Nr polisy i nazwa ubezpieczyciela5  

 

 

 

 

 

                                                 
1 wypełnia przedstawiciel Urzędu Miasta    2 wypełnia uczeń 
3 dot. osób w wieku poniżej 18 lat     4 jeśli posiada 
5 w przypadku gdy, uczeń jest osobą niepełnoletnią   5 proszę dołączyć kopię polisy 

(miejscowość, data) (podpis ucznia) (podpis rodzica/opiekuna prawnego5) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z NIN. REGULAMINEM 

Ja, (imię i nazwisko ucznia).......................................................................................................... 

 

oraz 

............................................................................(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego1) 

oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” i jednocześnie zobowiązuję się 

do przestrzegania jego zasad. 

 

1 w przypadku gdy, uczeń jest osobą niepełnoletnią 

(miejscowość, data) (podpis ucznia) (podpis rodzica/opiekuna prawnego1) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................................................... 

legitymujący(a) się dowodem osobistym o numerze: .................................................................. 

zam. .............................................................................................................................................. 

telefon kontaktowy: ...................................................................................................................... 

wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki1: 

.......................................................................................................................... (imię i nazwisko) 

w działaniach realizowanych w ramach projektu  „Kreatywność bez barier - Trzecia misja 

uczelni” przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz partnerów 

projektu - Miasto Rybnik i Miasto Zabrze. 

1niewłaściwe skreślić 

(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

.............................................. 
Nazwa szkoły/pieczęć szkoły 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Zaświadcza się, że uczeń/uczennica1: 

........................................................................................................................ (imię i nazwisko) 

zamieszkały(a) ...........................................................................................(ul., nr, miejscowość) 

urodzony(a) dnia .............................................. (dd.mm.rrrr) w .............................. 

(miejscowość) 

jest uczniem/uczennicą1 klasy .................................. w roku szkolnym ................/................. 

szkoły .......................................................................................................(nazwa szkoły). 

................................................. 
Pieczątka i podpis Dyrektora szkoły 

1 niewłaściwe skreślić 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OPINIA WYCHOWAWCY KLASY 

DANE KANDYDATA - UCZNIA (wypełnić  drukowanymi  literami) 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr):  

Klasa (np. II c):  

Profil klasy1:  

INFORMACJE O KANDYDACIE( wypełnić  drukowanymi  literami) 

Frekwencja za rok 2016/2017:                           % 

Ocena z zachowania za rok 

2016/2017 
 

A. Ocena osiągnięć 

dodatkowych  ucznia np. 

udział w konkursach, 

olimpiadach, wolontariacie 

itp. od momentu rozpoczęcia 

nauki w szkole 

(w skali od 1 do 5): 

 

Krótkie uzasadnienie: 

B. Ocena postępów w nauce 

(w skali od  1 do 5) 

uwzględniająca 

zaangażowanie ucznia 

w zdobywanie wiedzy: 

 

Krótkie uzasadnienie: 

C. Ocena współdziałania 

w grupie (w skali od  1 do 5): 

 

Krótkie uzasadnienie: 

Średnia z przydzielonych 

ocen: (A+B+C)/3 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 jeśli posiada 

(podpis wychowawcy klasy) (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKCIE 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych 

dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu i przyjmuję do 

wiadomości, że: 

 moje dane będą przetwarzane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Śląskiej, Urząd Miasta Rybnik, Urząd Miasta Zabrze, 

 podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

 moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kreatywność bez 

barier - Trzecia misja uczelni”, 

 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym oraz instytucjom 

realizującym na zlecenie Unii Europejskiej, IZ lub beneficjenta badania ewaluacyjne 

lub specjalistyczne, 

 moje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko) mogą zostać udostępnione mediom 

(prasa, radio, telewizja) w celu realizacji kampanii promocyjno-informacyjnej, 

 mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 

 podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest jednoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 
1 w przypadku gdy, uczeń jest osobą niepełnoletnią 

Podpis rodzica oznacza, że zgadza się on do przetwarzania danych jego dziecka w zakresie wymienionym 

w nin. oświadczeniu. 

(miejscowość, data) (podpis ucznia) (podpis rodzica/opiekuna prawnego1) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU1 

Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................., 

zam. .................…………………………...................................................................................., 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

uczęszczający(a) do szkoły: ……………………………………….............................………… 

oświadczam, że: 

 dobrowolnie przystępuję do udziału w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia 

misja uczelni", 

 spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w przedmiotowym 

projekcie, tj: jestem uczniem/uczennicą szkoły ponadgimnazjalnej (liceum lub 

technikum) funkcjonującej na terenie miasta Rybnik lub Zabrze i w roku objętym 

cyklem zajęć dydaktycznych będę uczęszczał(-a) do klasy drugiej2 lub trzeciej3, 

 zapoznałem(-am) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania, 

 zostałem(-am) poinformowany(-a), że projekt „Kreatywność bez barier - Trzecia misja 

uczelni" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

 we własnym zakresie ubezpieczę się od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli 

jeszcze nie posiadam takiego ubezpieczenia, 

 wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, 

wykonanych podczas działań realizowanych w ramach projektu dla celów 

informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Wydział Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Śląskiej lub partnerów projektu „Kreatywność bez barier - Trzecia misja 

uczelni" - Miasta Rybnik i Miasta Zabrza, 

 wyrażam zgodę na uczestnictwo w działaniach monitorujących projekt, 

w szczególności do wypełniania niezbędnych ankiet i formularzy, 

 dane podane w "Oświadczeniu uczestnika projektu", jak również w "Arkuszu 

aplikacyjnym" są zgodne z prawdą, 

 jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podawanie informacji niezgodnych 

z prawdą wynikającej z Kodeksu Karnego, 

 zobowiązuję się do wzięcia udziału w badaniu ankietowym (wypełnienie i przesłanie 

otrzymanego arkusza ankiety) po upływie jednego roku od zakończenia projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 wypełnia uczeń, który ma ukończone 18 lat 
2 w przypadku liceum lub technikum 
3 w przypadku wyłącznie technikum 

(miejscowość, data) (podpis ucznia) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO1 

Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................., 

zam. .................…………………………...................................................................................., 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

oświadczam, że mój syn/córka2 ............................................................................................. 

uczęszczający(a) do szkoły: ……………………………………….............................………: 

 dobrowolnie przystępuje do udziału w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia 

misja uczelni", 

 spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w przedmiotowym 

projekcie, tj: jest uczniem/uczennicą2 szkoły ponadgimnazjalnej (liceum lub 

technikum) funkcjonującej na terenie miasta Rybnik lub Zabrze i w roku objętym 

cyklem zajęć dydaktycznych będzie uczęszczał(-a) do klasy drugiej3 lub trzeciej4, 

 zapoznał(-a) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kreatywność 

bez barier - Trzecia misja uczelni” i zobowiązuje się do jego przestrzegania, 

 został(-a) poinformowany(-a), że projekt „Kreatywność bez barier - Trzecia misja 

uczelni" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

 we własnym zakresie ubezpieczę mojego syna/córkę2 od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, jeśli jeszcze nie posiada takiego ubezpieczenia, 

 wyraża zgodę, tak jak ja tę zgodę wyrażam, na wykorzystywanie jego/jej2 zdjęć 

i filmów z jego/jej2 wizerunkiem, wykonanych podczas działań realizowanych 

w ramach projektu dla celów informacyjno-promocyjnych realizowanych przez 

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej lub partnerów projektu 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni" - Miasta Rybnik i Miasta Zabrza, 

 wyraża zgodę na uczestnictwo w działaniach monitorujących projekt, w szczególności 

do wypełniania niezbędnych ankiet i formularzy, 

 dane podane w "Oświadczeniu uczestnika projektu", jak również w "Arkuszu 

aplikacyjnym" są zgodne z prawdą, 

 jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podawanie informacji niezgodnych 

z prawdą wynikającej z Kodeksu Karnego, 

 zobowiązuje się do wzięcia udziału w badaniu ankietowym (wypełnienie i przesłanie 

otrzymanego arkusza ankiety) po upływie jednego roku od zakończenia projektu, a ja 

dopilnuję wzięcia udziału w badaniu mojego dziecka. 

 

 

 

 

 
1 niewłaściwe skreślić 
2 wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy uczeń nie ukończył 18 lat 
3 w przypadku liceum lub technikum 
4 w przypadku wyłącznie technikum 

(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI1 

Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................., 

zam. .................…………………………...................................................................................., 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

 

rezygnuję z uczestnictwa w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni”. 

Powodem rezygnacji jest: 

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

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

W celu potwierdzenia powyżej przedstawionego powodu załączam: 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 wypełnia uczeń, który ukończył 18 lat 

(miejscowość, data) (podpis ucznia) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI1 

Ja, niżej podpisany(a), ................................................................................................................., 

zam. .................…………………………...................................................................................., 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

 

oświadczam, że mój syn/córka2 .......................................................................(imię i nazwisko) 

rezygnuję z uczestnictwa w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni”. 

Powodem rezygnacji jest: 

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

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

W celu potwierdzenia powyżej przedstawionego powodu załączam: 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy uczeń nie ukończył 18 lat 
2 niewłaściwe skreślić 

(miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego1) 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

RYBNIK 

LP. IMIĘ I NAZWISKO LICZBA 

PUNKTÓW 

NAZWA 

SZKOŁY 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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LP. IMIĘ I NAZWISKO LICZBA 

PUNKTÓW 

NAZWA 

SZKOŁY 

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     
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Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

ZABRZE 

LP. IMIĘ I NAZWISKO LICZBA 

PUNKTÓW 

NAZWA 

SZKOŁY 

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

63.     

64.     

65.     

66.     

67.     

68.     

69.     

70.     

71.     

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     

80.     

81.     

82.     

83.     

84.     
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LP. IMIĘ I NAZWISKO LICZBA 

PUNKTÓW 

NAZWA 

SZKOŁY 

85.     

86.     

87.     

88.     

89.     

90.     

91.     

92.     

93.     

94.     

95.     

96.     
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Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

LISTA REZERWOWA w projekcie1 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

RYBNIK 

LP. IMIĘ I NAZWISKO LICZBA 

PUNKTÓW 

NAZWA  

SZKOŁY 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Strona 1/1 

1 min. 10 osób na liście rezerwowej 



  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie „Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

LISTA REZERWOWA w projekcie1 

„Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni” 

ZABRZE 

LP. IMIĘ I NAZWISKO LICZBA 

PUNKTÓW 

NAZWA 

SZKOŁY 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Strona 1/1 

1 min. 10 osób na liście rezerwowej 

 


