REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
pt. „Przedszkole z przyszłością”
nr projektu: RPO.09.01.00-20-0500/20 Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
§1
DEFINICJE
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Projekt - projekt pn. „Przedszkole z przyszłością”, realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do
31.07.2021r. na terenie miasta Sokółka, woj. podlaskie, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.
2. Lider projektu: Gmina Sokółka, Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka;
tel. 85 711 09 00, e-mail: kancelaria@sokolka.pl.
3. Realizator projektu: Przedszkole – Przedszkole nr 3 w Sokółce, ul. Kresowa 73, 16-100 Sokółka,
Tel.: (85)7112505, e-mail: kontakt@przedszkole-sokolka.pl.
4. Regulamin – należy przez to rozumieć regulamin określający zasady rekrutacji do projektu pn.
„Przedszkole z przyszłością”, realizowanego od 01.09.2020r. do 31.07.2021r.
5. Uczestnik / Uczestniczka:
Dziecko (K/M), które po spełnieniu kryteriów rekrutacji, określonych w niniejszym Regulaminie,
zostało zakwalifikowane do udziału w zajęciach dodatkowych w projekcie pn. „Przedszkole z
przyszłością”,
Nauczyciel (K/M), który po spełnieniu kryteriów rekrutacji, określonych w niniejszym
Regulaminie, został zakwalifikowany do udziału w doskonaleniu zawodowym w projekcie pn.
„Przedszkole z przyszłością”.
6. Biuro Projektu: siedziba Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. (85) 711 09 00, e-mail: kancelaria@sokolka.pl; koordynator projektu: (85) 7110917, e-mail:
klimowicz-kulak@sokolka.pl.
§2
OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
1.
2.

3.
4.
5.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.07.2021r.
Wsparcie w postaci zajęć dodatkowych rozwijających skierowane jest do dzieci uczęszczających
do Przedszkola nr 3 w Sokółce, w tym:
- zajęcia „Konstruktorzy robotów” – 28 dzieci w wieku 6 lat (dziecko ukończy 6 lat do końca
2020r.),
- zajęcia „Matematyka w przyrodzie” – 125 dzieci w wieku 3-6 lat (dziecko ukończy 3 lata do
końca 2020r.).
Wsparcie w postaci zajęć dodatkowych wyrównujących dysproporcje edukacyjne pn. „Mam
swój czas” skierowane jest do 15 dzieci w wieku 5-6 lat, które nie opanowały badanych
umiejętności matematycznych, przyrodniczych, grafomotorycznych. Podstawą skierowania
dziecka na zajęcia wyrównujące jest wynik diagnozy/opinia wychowawcy.
Wsparcie w postaci szkoleń skierowane jest do 10 nauczycielek zatrudnionych w Przedszkolu nr
3 w Sokółce.
Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w roku szkolnym 2020/2021.
Cel główny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych 125 dzieci w wieku 3-6 lat w okresie
01.09.2020 do 31.07.2021 poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej Przedszkola nr 3, dla

którego organem prowadzącym jest Gmina Sokółka o zajęcia rozwijające kompetencje
matematyczno-przyrodnicze, techniczne i informatyczne, zajęcia wyrównujące dysproporcje
edukacyjne, zajęcia kształtujące właściwe postawy i umiejętności niezbędne w warunkach
nowoczesnej gospodarki oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 nauczycielek w
zakresie stosowania nowoczesnych metod i form organizacyjnych.
6. Projekt polega na organizacji działań:
 Zajęć dodatkowych rozwijających u dzieci kompetencje naukowo – techniczne i
informatyczne oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy „Konstruktorzy
robotów” - 75 godzin.
 Zajęć dodatkowych rozwijających u dzieci kompetencje matematyczno – przyrodnicze oraz
postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy „Matematyka w przyrodzie” - 150 godzin.
 Doskonalenie zawodowe 10 nauczycielek z Przedszkola nr 3 w Sokółce w celu wprowadzenia
nowatorskich metod pracy rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe „Edukacja
matematyczno-przyrodnicza z Darami Froebla” - szkolenie 20 godzin.
„Programowanie w edukacji przedszkolnej” - szkolenie 6 godzin.
Obserwacja doradczo – doskonaląca z komentarzem metodycznym zajęć „Matematyka w
przyrodzie” – 15 godzin,
Zajęcia pokazowe „Matematyka w przyrodzie” dla nauczycieli – 20 godzin.
 Doposażenie bazy dydaktycznej w Przedszkolu nr 3 w Sokółce.
7. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone nieodpłatnie zgodnie z ustalonym
harmonogramem zajęć.
§3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. W zajęciach dodatkowych:
- rozwijających kompetencje kluczowe ”Konstruktorzy robotów” będą uczestniczyły dzieci w
wieku 6 lat;
- rozwijających kompetencje kluczowe „Matematyka w przyrodzie” będą uczestniczyły dzieci w
wieku 3-6 lat;
- wyrównujących dysproporcje edukacyjne „Mam swój czas” będą uczestniczyły dzieci w wieku
5-6 lat;
uczęszczające do Przedszkola nr 3 w Sokółce w roku szkolnym 2020/2021, których
rodzice/opiekunowie prawni złożą poprawnie wypełnione dokumenty: Kartę zgłoszenia dziecka
(Załącznik nr 1), oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu (Załącznik
nr 3), zakres danych osobowych uczestnika (Załącznik nr 4).
2. W szkoleniach mogą wziąć udział nauczyciele, którzy złożą poprawnie wypełnione dokumenty:
Kartę zgłoszenia nauczyciela (Załącznik nr 2), oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w
realizacji projektu (Załącznik nr 3), zakres danych osobowych uczestnika (Załącznik nr 5).
4. Kryteria rekrutacji w odniesieniu do dzieci: projekt zakłada udział wszystkich dzieci
uczęszczających do Przedszkola nr 3 w Sokółce.
5. Kryteria rekrutacji w odniesieniu do nauczycieli:
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby które:
- są zatrudnione w Przedszkolu nr 3 w Sokółce,
- posiadają kwalifikacje pedagogiczne,
- posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, bądź określony. W przypadku zatrudnienia na
czas określony - osoba zgłaszająca się do projektu pozostaje w stosunku pracy przynajmniej do
zakończenia udziału w projekcie, tj. do 31.07.2021.
- zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w ofercie doskonalenia w ramach projektu.

6. Rekrutacja trwa do 9.10.2020r.
7. Dyrektor ma prawo przedłużyć termin rekrutacji.
§4
ZASADY REKRUTACJI
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Rekrutacja uczestników zostanie dokonana przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez
Dyrektora Przedszkola na podstawie analizy przeprowadzonych diagnoz. Komisja Rekrutacyjna
składa się z: dyrektora przedszkola, przedszkolnego koordynatora projektu, nauczycieli, którzy
będą prowadzić zajęcia dodatkowe „Konstruktorzy robotów” i „Matematyka w przyrodzie”.
W projekcie wezmą udział nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia w 5 grupach
przedszkolnych. W przypadku, gdyby zaistniały jakiekolwiek przeszkody, by taki nauczyciel mógł
prowadzić zajęcia w swojej grupie przedszkolnej, Dyrektor Przedszkola wyznacza kolejnego
nauczyciela do prowadzenia zajęć.
Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną udokumentowane. Komisja przedstawi listę uczestników
zakwalifikowanych do projektu, która zostanie zatwierdzona przez Dyrektora Przedszkola.
Pełna dokumentacja dotycząca rekrutacji zostanie przekazana do Biura Projektu.
Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w trakcie trwania
naboru.
Rekrutacja uczestników uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie równego
dostępu do projektu bez względu na płeć, a także przez wyraźnie określone kryteria
uczestnictwa w projekcie i równy dostęp do informacji.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnicy mają prawo do podnoszenia kompetencji i umiejętności w ramach bezpłatnego
udziału w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia.
2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do systematycznego udziału w zajęciach.
3. Dziecko, które dołączy do danej grupy przedszkolnej w trakcie trwania projektu i spełnia kryteria
wiekowe, automatycznie, po wypełnieniu niezbędnej dokumentacji projektowej, przez
rodziców/prawnych opiekunów, staje się uczestnikiem projektu.
§6
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w projekcie na skutek choroby lub zdarzeń
losowych, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi
przedszkolnemu pisemne oświadczenie o rezygnacji jego dziecka z udziału w projekcie.
2. Jeżeli dziecko zostaje wypisane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów
automatycznie zostaje skreślone z listy uczestników projektu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne oraz
zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do
Dyrektora Przedszkola nr 3 w Sokółce.
4. Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
6. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Sokółce oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 3 w Sokółce.
7. Załącznikami do regulaminu są:
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka.
Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia nauczyciela.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.
Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (dla
dziecka).
Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014 (dla
nauczyciela).
Sokółka, …....................................

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do projektu: „Przedszkole z przyszłością”
Nr projektu: RPO.09.01.00-20-0500/20
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy / Adres e-mail: ...………………………………………………………….
Zgłaszam udział mojego dziecka (imię/imiona/nazwisko): ………………………………………………………………
Numer PESEL dziecka:…………………………………………………………………………
do udziału w Projekcie oraz w następujących zajęciach dodatkowych:
1.

„Konstruktorzy robotów”.

2.

„Matematyka w przyrodzie”.

3.

„Mam swój czas”.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
WYPEŁNIA DYREKTOR/WYCHOWAWCA

Forma wsparcia odpowiada na zdiagnozowane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dziecka.

Tak
Nie
………………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………….

(pieczęć, podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu
KARTA ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA
do projektu: „Przedszkole z przyszłością”
Nr projektu: RPO.09.01.00-20-0500/20,
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,
Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy / Adres e-mail: ...………………………………………………………….
Numer PESEL ………..…………………………………………………………………………
do udziału w Projekcie oraz w następujących działaniach:
1.

Szkolenie „”Edukacja matematyczno-przyrodnicza z Darami Froebla”.

2.

Szkolenie „Programowanie w edukacji szkolnej”.

3.

Zajęcia dla nauczycieli – komentarz metodyczny.

4.

Matematyka w przyrodzie – zajęcia prowadzone przez edukatorów freblowskich.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………….

……………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis nauczyciela)
WYPEŁNIA DYREKTOR

Forma wsparcia odpowiada na indywidualne potrzeby nauczyciela niezbędne w pracy w Przedszkolu nr 3 w Sokółce:
Tak
Nie

……………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
Pieczątka przedszkola

……………………………………….
(pieczęć, podpis)

Załącznik 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Przedszkole z przyszłością”
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „Przedszkole z przyszłością”
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województw Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85)6654549, e-mail:kancelaria@wrotapodlasia.pl,
www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). Natomiast w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22)2500130, e-mail: kancelaria@miir.gov.pl);

2) dane

kontaktowe inspektora
i iod@wrotapodlasia.pl);

ochrony

danych

osobowych

(e-mail:

iod@miir.gov.pl

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020;

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania,
kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu oraz
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok (nazwa i adres
właściwej IZ/IP), Beneficjentowi realizującemu projekt - Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka (nazwa i adres beneficjenta), Realizatorowi projektu – Przedszkole nr 3 w Sokółce, ul. Kresowa 73,
16-100 Sokółka. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyt w
ramach RPOWP na lata 2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 4,
niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020
oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące usługi IT,
Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty
wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;

8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z
przepisów prawa dot. archiwizacji;

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

12)po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku
pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020**.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

*

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*/OSOBY
BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do projektu

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014
Informacje o projekcie
Numer umowy/ decyzji /aneksu
Tytuł projektu
„Przedszkole z przyszłością”
Wniosek za okres1

Nazwa beneficjenta
Gmina Sokółka

Okres realizacji projektu
od 01.09.2020r.
do 31.07.2021r.

Dane instytucji otrzymujących wsparcie – dane podstawowe
Kraj2
Nazwa instytucji
Polska
Przedszkole nr 3 w Sokółce
Brak NIP
Typ instytucji3
Szkoła
Dane instytucji otrzymujących wsparcie – dane teleadresowe
Województwo5
Powiat6
Podlaskie
Sokólski
8
Miejscowość
Ulica9
Sokółka
Kresowa
Nr budynku
Nr lokalu
73
Obszar wg stopnia
Telefon kontaktowy
urbanizacji (DEGURBA)
85 711 2505

Szczegóły i rodzaj wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie

1

Wniosek za okres: lista wyboru.
Kraj: lista wyboru.
3
Typ instytucji: lista wyboru.
4
W tym: lista wyboru.
5
Województwo: lista wyboru.
6
Powiat: lista wyboru.
7
Gmina: lista wyboru.
8
Miejscowość: lista wyboru.
9
Ulica: lista wyboru.
2

NIP
5451806191
Tak/Nie
4
w tym
Ośrodek wychowania
przedszkolnego
Gmina7

Kod pocztowy
16-100
Adres e-mail
kontakt@przedszkolesokolka.pl

Data zakończenia udziału w projekcie

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy
instytucji?
Rodzaj przyznanego wsparcia10

Tak/Nie
W tym11

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie- indywidualni i pracownicy instytucji- dane
uczestnika
Kraj12
Rodzaj uczestnika13
Nazwa instytucji14
Polska
indywidualny
Przedszkole nr 3 w Sokółce
Imię
Nazwisko
PESEL
Brak PESEL
Płeć

Dane kontaktowe
Województwo16
Podlaskie
Miejscowość19

Tak/Nie
Wiek w chwili przystąpienia
Wykształcenie15
do projektu
Niższe niż podstawowe
(ISCED 0)

Powiat17
sokólski
Ulica20

Gmina18

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

10

Rodzaj przyznanego wsparcia: lista wyboru.
W tym: lista wyboru.
12
Kraj: lista wyboru.
13
Rodzaj uczestnika: lista wyboru.
14
Nie dotyczy uczestnika indywidualnego. Lista wyboru.
15
Wykształcenie: lista wyboru.
16
Województwo: lista wyboru.
17
Powiat: lista wyboru.
18
Gmina: lista wyboru.
19
Miejscowość: lista wyboru.
20
Ulica: lista wyboru.
11

Szczegóły i rodzaj wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Data zakończenia udziału w projekcie

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu21
osoba ucząca się
Wykonywany zawód23

W tym22

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie24

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie25

W przedszkolu
Zatrudniony w

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)26
„projekt nie dotyczy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
Zakończenie udziału osoby w projekcie
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
Tak/Nie
uczestnictwa
Rodzaj przyznanego wsparcia27
W tym28
Zajęcia dodatkowe
W przedszkolu
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu
Data założenia działalności gospodarczej
PKD założonej działalności gospodarczej29
-

Kwota przyznanych środków na założenie
działalności gospodarczej
-

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu30
Osoba należąca do mniejszości narodowej
TAK
ODMOWA
PODANIA INFORMACJI
lub etnicznej, migrant, osoba obcego
NIE
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
21

TAK
NIE
TAK

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: lista wyboru.
W tym: lista wyboru.
23
Wykonywany zawód: lista wyboru.
24
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: lista wyboru.
25
Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: lista wyboru.
26
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM): lista wyboru
27
Rodzaj przyznanego wparcia: lista wyboru.
28
W tym: lista wyboru.
29
PKD założonej działalności gospodarczej: lista wyboru.
30
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: listy wyboru.
22

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej

NIE
ODMOWA PODANIA INFORMACJI
TAK
ODMOWA PODANIA INFORMACJI
NIE

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do projektu

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014
Informacje o projekcie
Numer umowy/ decyzji /aneksu
Tytuł projektu
„Przedszkole z przyszłością”
Wniosek za okres31

Nazwa beneficjenta
Gmina Sokółka

Okres realizacji projektu
od 01.09.2020r.
do 31.07.2021r.

Dane instytucji otrzymujących wsparcie – dane podstawowe
Kraj32
Nazwa instytucji
Polska
Przedszkole nr 3 w Sokółce
Brak NIP
Typ instytucji33
Szkoła

Dane instytucji otrzymujących wsparcie – dane teleadresowe
Województwo35
Powiat36
Podlaskie
Sokólski
38
Miejscowość
Ulica39
Sokółka
Kresowa
Nr budynku
Nr lokalu
73
Obszar wg stopnia
Telefon kontaktowy
urbanizacji (DEGURBA)
85 711 2505

Szczegóły i rodzaj wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie

31

Wniosek za okres: lista wyboru.
Kraj: lista wyboru.
33
Typ instytucji: lista wyboru.
34
W tym: lista wyboru.
35
Województwo: lista wyboru.
36
Powiat: lista wyboru.
37
Gmina: lista wyboru.
38
Miejscowość: lista wyboru.
39
Ulica: lista wyboru.
32

NIP
5451806191
Tak/Nie
34
w tym
Ośrodek wychowania
przedszkolnego

Gmina37

Kod pocztowy
16-100
Adres e-mail
kontakt@przedszkolesokolka.pl

Data zakończenia udziału w projekcie

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy
instytucji?
Rodzaj przyznanego wsparcia40

Tak/Nie
W tym41

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

Data zakończenia udziału we wsparciu

Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie- indywidualni i pracownicy instytucji- dane
uczestnika
Kraj42
Rodzaj uczestnika43
Nazwa instytucji44
Polska
indywidualny
Przedszkole nr 3 w Sokółce
Imię
Nazwisko
PESEL
Brak PESEL
Płeć

Dane kontaktowe
Województwo46
Podlaskie
Miejscowość49

Tak/Nie
Wiek w chwili przystąpienia
Wykształcenie45
do projektu
wyższe (ISCED 5-8)

Powiat47
sokólski
Ulica50

Gmina48

Nr budynku

Nr lokalu

Kod pocztowy

Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Szczegóły i rodzaj wsparcia
40

Rodzaj przyznanego wsparcia: lista wyboru.
W tym: lista wyboru.
42
Kraj: lista wyboru.
43
Rodzaj uczestnika: lista wyboru.
44
Nie dotyczy uczestnika indywidualnego. Lista wyboru.
45
Wykształcenie: lista wyboru.
46
Województwo: lista wyboru.
47
Powiat: lista wyboru.
48
Gmina: lista wyboru.
49
Miejscowość: lista wyboru.
50
Ulica: lista wyboru.
41

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Data zakończenia udziału w projekcie

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu51
Osoba pracująca
Wykonywany zawód53
nauczyciel

W tym52
W przedszkolu
Zatrudniony w
Przedszkole nr 3 w Sokółce

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie54

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia
udziału w projekcie55

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)56
„projekt nie dotyczy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
Zakończenie udziału osoby w projekcie
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
Tak/Nie
uczestnictwa
Rodzaj przyznanego wsparcia57
W tym58
szkolenie
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
Data zakończenia udziału we wsparciu
Data założenia działalności gospodarczej
PKD założonej działalności gospodarczej59
-

Kwota przyznanych środków na założenie
działalności gospodarczej
-

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu60
Osoba należąca do mniejszości narodowej
TAK
ODMOWA PODANIA INFORMACJI
lub etnicznej, migrant, osoba obcego
NIE
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami

51

TAK
NIE
TAK
NIE

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: lista wyboru.
W tym: lista wyboru.
53
Wykonywany zawód: lista wyboru.
54
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: lista wyboru.
55
Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie: lista wyboru.
56
Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM): lista wyboru
57
Rodzaj przyznanego wparcia: lista wyboru.
58
W tym: lista wyboru.
59
PKD założonej działalności gospodarczej: lista wyboru.
60
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: listy wyboru.
52

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej

ODMOWA PODANIA INFORMACJI
TAK
ODMOWA PODANIA INFORMACJI
NIE

