
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
REKRUTACJI I UDZIAŁU NAUCZYCIELI  

W PROJEKCIE PN.  

„NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0312/16-00 
zawarta w dniu 26.04.2017 r. 

Okres realizacji: od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. 
Całkowita wartość projektu: 3 783 611,58 zł 

  



 

§ 1 
Informacje o projekcie 

1) Projekt „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia” jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 (10 
Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne).  

2) Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 
3) Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPMP.10.01.03-12-0312/16-00, 

zawartej pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Gminą Bochnia. 
4) Celem projektu jest podniesienie - u uczniów ze szkół objętych projektem - 

kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji 
informatycznych poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów ze 
szczególnymi potrzebami, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 
oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK (technologie informacyjno-
komunikacyjne) i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. 

5) Realizacja projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2017 do 31 lipca 2019. 
6) Realizatorem projektu jest Gmina Bochnia, a w jej imieniu - Gminny Zespół Obsługi 

Szkół i Przedszkoli, 32-744 Łapczyca 334. 
7) Biuro Projektu mieści się w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 32-

744 Łapczyca 334 
 

 
§ 2 

Definicje 
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 

a) Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału uczniów w projekcie 
pn. „Naukowa Ekspedycja w Gminie Bochnia”; 

b) Projekcie - oznacza to projekt pn. „Naukowa Ekspedycja w Gminie Bochnia”; 
c) Realizatorze – oznacza to Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli; 
d) Szkołach - należy przez to rozumieć samorządowe szkoły podstawowe w gminie 

Bochnia biorące udział w projekcie; 
e) Koordynatorach szkolnych – należy przez to rozumieć nauczycieli/nauczycielki 

wskazanych przez dyrektora/dyrektorkę szkoły uczestniczącej w projekcie do pełnienia 
tej funkcji; 

f) Nauczycieli-Uczestnikach – rozumie się przez to nauczycieli biorących udział  
w zajęciach podnoszących ich zawodowe kwalifikacje w ramach projektu. 

 
 
 

  



 

§ 3 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału nauczycieli w szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych w ramach projektu „Naukowa 
Ekspedycja w Gminie Bochnia”. 

2. Realizacja projektu jest ograniczona do 10 następujących placówek gminy Bochnia (nazwy 
obowiązujące od 1 września 2017 r.): 
1) Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach, Przedszkole, Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi w Bogucicach 

2) Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Brzeźnicy 

3) Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Dąbrowicy 

4) Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie, Przedszkole, Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi w Gawłowie 

5) Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy, Przedszkole, Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi w Łapczycy 

6) Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa  

z oddziałami gimnazjalnymi w Nieszkowicach Małych 

7) Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich, Przedszkole, Szkoła Podstawowa  

z oddziałami gimnazjalnymi w Nieszkowicach Wielkich 

8) Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach, Przedszkole, Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi w Proszówkach  

9) Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu, Przedszkole, Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi w Siedlcu 

10) Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach, Przedszkole, Szkoła Podstawowa z oddziałami 

gimnazjalnymi w Stanisławicach 

3. Udział w projekcie biorą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach, którzy wyrazili 
zainteresowanie dokształcaniem na etapie przygotowywania diagnozy przed 
opracowaniem wniosku. 

4. Istnieje możliwość zgłoszenia się do projektu – w miarę wolnych miejsc. 

5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych obejmuje studia podyplomowe, szkolenia dot. TIK, 
a także szkolenia w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz 
pracy metodą eksperymentu. 

6. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.gzosip.bochnia.pl,, 
stronie gminy Bochnia, stronach szkół uczestniczących w projekcie oraz w Biurze projektu. 

7. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Dyrektor GZOSiP, 
Koordynator projektu oraz Koordynatorzy Szkolni.  

8. Nauczyciele jako uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Deklaracji udziału  
w projekcie, Formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu oraz Oświadczenia uczestnika 
projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych). 

9. W projekcie jest stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans, 
gwarantujące wszystkim równy dostęp do wparcia, w tym osobom niepełnosprawnym.  

10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 
projektu na terenie szkół do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.  

 
 



 

§ 6 
Prawa i obowiązki Nauczyciela-Uczestnika projektu. 

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:  
a) bezpłatnego udziału w pełnym wymiarze godzin szkoleń/kursów/studiów 

podyplomowych w ramach projektu; 
b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem;  

b) złożenia Deklaracji udziału w projekcie, Formularza zgłoszeniowego nauczyciela-
uczestnika projektu oraz Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestniczenia w zajęciach, na które został 
zakwalifikowany;  

c) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin szkoleń/kursów/studiów podyplomowych 

d) przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/umiejętności 
uzyskanych w szkoleniach/kursach/studiach podyplomowych w ramach projektu. 

e) udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach projektu lub  
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. 

 
§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, nauczyciel zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji do Dyrektora Szkoły – 
załącznik nr 4. 

2. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia 
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe. 
1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej projektu. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.  
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektor GZOSiP 

lub Koordynator projektu.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przepisy 
wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.  

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
1. Deklaracja nauczyciela udziału w projekcie pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia”  
2. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela-uczestnika projektu „Naukowa ekspedycja  

w gminie Bochnia” 
3. Oświadczenie nauczyciela-uczestnika projektu pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia”  

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
4. Wzór rezygnacji nauczyciela-uczestnika z udziału w projekcie pn. „Naukowa ekspedycja  

w gminie Bochnia” 



 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału nauczycieli  

w projekcie pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia” 
 

DEKLARACJA NAUCZYCIELA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
pn. „NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA” 

 
Ja, niżej podpisany(a), …………………………………………………………………………………………………………………………. 
zam. …………………………………………………………………….…………… PESEL:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  , 

zatrudniony(a) w szkole: …………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że:  
1. Deklaruję udział w projekcie realizowanym przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  

pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia”, nr RPMP.10.01.03-12-0312/16-00; 
2. Oświadczam, że jestem zatrudniony w szkole z terenu gminy Bochnia, objętej wsparciem  

w ramach projektu;  
3. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania;  
4. Zostałem(-am) poinformowany(-a), że projekt pod nazwą „Naukowa ekspedycja w gminie 

Bochnia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020;  

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas 
działań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych  
i informacyjnych projektu;  

6. Zobowiązuję się do uczestnictwa w monitoringu projektu, w szczególności do wypełnienia 
niezbędnych ankiet i formularzy;  

7. Dane podane w Deklaracji udziału w projekcie i w załącznikach są zgodne z prawdą – jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  

 
 

……………………………………….  ………………………………………. 
Miejscowość, data  Podpis nauczyciela-uczestnika 

 

 
 
  



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału nauczycieli 
w projekcie pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia” 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA-UCZESTNIKA PROJEKTU  

pn. „NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA” 

 

Szkoła 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Klasa  

 

Dane uczestnika 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Płeć (zaznaczyć krzyżyk)    Kobieta           Mężczyzna        

5. Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

6. Wykształcenie  

7. Data i miejsce urodzenia  

 

Adres zameldowania i dane kontaktowe  

1. Województwo małopolskie 

2. Powiat bocheński 

3. Gmina  

4. Miejscowość zamieszkania  

5. Telefon kontaktowy   

6. Adres poczty elektronicznej   

 
 
  



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału nauczycieli  
w projekcie pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia” 

  

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA-UCZESTNIKA PROJEKTU  

pn. „NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA”  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia”,  

nr RPMP.10.01.03-12-0312/16-00, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że.  

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” jest Zarząd 

Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą  

w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 

56, 30-017 Kraków, 

2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 

00-926 Warszawa;  

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub 

art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

a także na podstawie: 
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;  

3) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) 

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

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia”, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 

audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 



 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(RPO WM);  

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Małopolskiemu ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt  

w imieniu Gminy Bochnia – Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedziba 

w Łapczycy 334 (32-744 Łapczyca) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą  

w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego (IZ RPO WM 2014-2020 lub ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego), Instytucji Pośredniczącej (MCP) lub beneficjenta. Moje dane osobowe 

mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie 

Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;  

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
 
 

……………………………………….  ………………………………………. 
Miejscowość, data  Podpis nauczyciela-uczestnika  

 
  



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału nauczycieli 
w projekcie pn. „Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia” 

  

 

REZYGNACJA NAUCZYCIELA-UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  

pn. „NAUKOWA EKSPEDYCJA W GMINIE BOCHNIA”  

 

 

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

zam. …………………………………………………………………….………………………………………………………  

zatrudniony w szkole: ………………………………………………………………………………………………….  

oświadczam, że z dniem ………………………………………………………………………………………. 

rezygnuję z udziału w projekcie pn. Naukowa ekspedycja w gminie Bochnia”:  

 
……………………………………….  ………………………………………. 

Miejscowość, data  Podpis nauczyciela-uczestnika 

 

 
 

 

 


