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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” 

 
realizowanym przez JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego  

dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 
RIT 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie 
pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”. 

2. Realizatorem projektu jest JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU.  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. 

3. Projekt realizowany jest w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 14 Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM, ul. Zielona 2, w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 10 ul. Świerklańska 72, w Jastrzębiu-Zdroju. 

4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.  
5. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny 

i bezpłatny. 
6. Uczestnikami projektu mogą zostać jedynie dzieci zamieszkałe na terenie powiatu 

jastrzębskiego. W szczególności dzieci z rodzin wielodzietnych oraz z rodzin zmagających 
się z niepełnosprawności któregoś z członków rodziny, z wyłączeniem dzieci 
z niepełnosprawnościami w stopniu głębokim: 
a) dla nowo powstałej grupy w PP nr 10 – których rodzice/opiekunowie deklarują chęć 

objęcia dziecka opieką przedszkolną; 
b) w ramach zajęć dodatkowych – uczęszczające do PP nr 10 oraz PP nr 14; 
c) nauczyciele stanowiący kadrę pedagogiczną ww. przedszkoli.  

7. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez 
utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci (13 CH, 12 DZ), 
w tym 2 (1 CH,1 DZ) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe 
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci (55 CH,70 DZ) Publicznego Przedszkola 
nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju oraz 15 dzieci (5 DZ, 10 CH) z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego Przedszkola Publicznego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 
i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju, w zakresie stwierdzonych deficytów oraz 
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podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli (9 K), w okresie 
18 miesięcy realizacji projektu. 

8. Zespół Projektowy utworzą: Koordynator projektu, Specjalista ds. obsługi finansowej 
projektu, Księgowa. 

9. Do obowiązków Koordynatora projektu należy koordynacja aspektów merytoryczno-
organizacyjnych, przygotowywanie merytorycznej części sprawozdań, utrzymywanie 
stałego kontaktu z IZ, zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów 
księgowych. Za część finansową projektu odpowiada specjalista ds. obsługi finansowej, 
natomiast za przelewy, listy płac, ewidencję księgową, sprawozdawczość oraz weryfikację 
planu finansowego budżetu – księgowa. 

10. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy 
ul. Piłsudskiego 60. 

 
§ 2. Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: trzech 
przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz czterech przedstawicieli rodziców. 

2. W przypadku zgłoszeń przewyższających liczbę miejsc, Komisja Rekrutacyjna,  
w oparciu o kryteria, dokona wyboru dzieci do projektu i ustali kolejność na listach 
rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły zostać włączone do 
projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej. 

3. Informacja o rekrutacji oraz o planowanych działaniach projektowych zostanie przekazana 
rodzicom na zebraniach w przedszkolach i na stronie internetowej miasta. 

4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeń 
dzieci do udziału w projekcie wraz z załącznikami składanych przez ich rodziców/opiekunów 
ustawowych drogą elektroniczną bądź w formie papierowej. 

5. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się od 10 do 24 grudnia 2018 r.  
6. Udział w projekcie będą mogły wziąć dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu 

jastrzębskiego, w tym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W projekcie nie występuje możliwość udziału dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu 
głębokim.  

7. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest przynależność do grupy docelowej oraz 
wypełnienie Formularza Zgłoszenia do projektu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 
wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go drogą elektroniczną lub w Biurze projektu 
znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju lub w sekretariacie każdego 
z przedszkoli biorących udział w projekcie, do 24 grudnia 2018 r. 

8. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz dostępne 
będą w sekretariatach przedszkoli. Informacja na temat rekrutacji zostanie podana do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na lokalnych stronach internetowych i w prasie. 

9. W przypadku dzieci uczęszczających już do przedszkola, warunkiem uczestnictwa w 
zajęciach dodatkowych w projekcie będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych, po czym, 
na podstawie indywidualnej diagnozy dziecka, zostanie dla niego przygotowany program 
zajęć dodatkowych. 

10. Pierwszy etap rekrutacji do nowej grupy opierał się będzie na weryfikacji kryteriów 
formalnych oraz przyznaniu punktów za kryteria merytoryczne. Na podstawie formularza 
zgłoszeniowego i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oceniona zostanie 
przynależność do grupy docelowej, a następnie, zgodnie z art. 131 Prawa oświatowego 
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przyznane zostaną punkty za następujące kryteria merytoryczne, weryfikowane na 
podstawie odpowiednich oświadczeń znajdujących się w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu: 
a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 128 punktów. Na podstawie powyższych 
kryteriów stworzone zostaną listy rankingowe dla pierwszego etapu rekrutacji, od 
największej liczby punktów do najmniejszej. 

11. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria określone na podstawie 
Uchwały nr XXIII.215.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, o następującej 
wartości punktowej: 
a) Dziecko będące w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałe na 

terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone naj-
bliżej od miejsca zamieszkania – 20 pkt. 

b) Dziecko 5-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane 
przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 10 pkt. 

c) Dziecko 4-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane 
przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 10 pkt. 

d) Dziecko 3-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane 
przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 10 pkt. 

e) Dziecko obojga rodziców czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym – 
5 pkt. 

f) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 do danego przed-
szkola – 1 pkt. 

Na podstawie powyższych kryteriów stworzone zostaną listy rankingowe dla drugiego 
etapu rekrutacji, od największej liczby punktów do najmniejszej. W przypadku uzyskania 
takiej samej liczby pkt. w drugim etapie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

12. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt. 11 są 
odpowiednio: 
a) Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój 

i w odległości najbliższej wskazanego przedszkola. 
b) Oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach stosunku pracy, względnie w innej 

formie, bądź prowadzeniu działalności gospodarczej (rolniczej) przez obojga rodziców 
lub pobieraniu nauki w trybie dziennym. 

13. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. 
14. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji rodzic/opiekun prawny kandydata 

może zostać poproszony drogą mailową, telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie 
braków w dokumentacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu 
5 dni roboczych dziecko może zostać skreślone z listy uczestników Projektu. 
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15. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny kandydata może zostać poproszony o udzielenie 
wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów. 

16. Rekrutacja ma charakter jawny oraz przebiega z zachowaniem zasady równości szans 
(w tym równości płci i jednakowego dostępu). 

17. W przypadku trudności w rekrutacji do zajęć dodatkowych wychowawcy przeprowadzą 
indywidualne rozmowy z rodzicami, aby wyjaśnić im potrzebę udziału ich dzieci 
w dodatkowych zajęciach. 

18. W przypadku trudności w rekrutacji do nowej grupy w PP10 wzmocnione zostaną działania 
promocyjne – ukażą się dodatkowe ogłoszenia w prasie, plakaty oraz spoty radiowe. 

19. Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane w Biurze projektu: 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Piłsudskiego 60 oraz w sekretariatach przedszkoli: Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Zielona 2 oraz ul. Świerklańska 72 w godzinach 8:00–15:00. 

20. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście uczestników projektu 
(wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu). 

21. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci poinformowani zostaną o wynikach rekrutacji do 31 XII 
2018 r. 

22. Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest podpisanie przez jego rodzica/opiekuna 
prawnego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbędnych do realizacji projektu 
dokumentów w tym: 
a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym rodzic/opiekun prawny kandydata 

ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających  
z powyższej Deklaracji (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu), 

b) Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu (wzór stanowi Załącznik 
nr 3 do Regulaminu projektu), 

c) Danych uczestnika projektu (wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu). 
23. Odmowa podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka dokumentów, o których 

mowa w ust. 22 będzie równoznaczna z nieprzystąpieniem dziecka do udziału w projekcie. 
24. Rekrutacja nauczycieli do projektu odbędzie się podczas zebrania Rady pedagogicznej 

przedszkola w terminie do 31 XII 2018 roku, która to wytypuje osoby mogące brać udział 
w wybranych formach wsparcia. 

25. Warunkiem uczestnictwa nauczyciela w projekcie jest podpisanie przez niego wszystkich 
niezbędnych do realizacji projektu dokumentów, w tym: 
a) Deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

projektu), 
b) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu), 
c) Danych uczestnika projektu (wzór stanowi Załącznik nr 4b do Regulaminu projektu), 
d) Oświadczenia o prowadzeniu zajęć po zakończonej realizacji projektu (wzór stanowi 

Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu). 
 

§ 3. Opis planowanych działań 

1. W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” 
przewidziano: 
a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci  

(13 chłopców i 12 dziewczynek) w tym 2 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(jeden chłopiec, jedna dziewczynka), 
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b) dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 
deficytów u 125 dzieci (55 chłopców i 70 dziewczynek) z PP nr 10 oraz 15 dzieci 
(5 chłopców, 10 dziewczynek) z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego PP 
nr 14, 

c) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli (9 kobiet), 
w okresie 12 miesięcy. 

2. W ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej przeprowadzone zostaną następujące zajęcia: 
a) PP nr 10: 

i. Terapia logopedyczna: 80 dzieci, 0,5 h tygodniowo/dziecko, 
ii. Gimnastyka korekcyjna: 5 grup, 1 godz. tygodniowo/grupę, 

iii. Zajęcia prospołeczne: 5 grup, 1 h tygodniowo/grupę, 
iv. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 1 grupa, 1 h tygodniowo/grupę, 
v. Zajęcia sensoryczno-plastyczne: 1 grupa, 1 h tygodniowo/grupę, 

b) PP nr 14: 
i. Terapia logopedyczna: 15 dzieci, 0,5 h tygodniowo/dziecko, 

ii. Terapia pedagogiczna: 15 dzieci, 0,5 h tygodniowo/dziecko, 
iii. Dogoterapia: 3 grupy po 5 os., 1 h tygodniowo/grupę, 
iv. Gimnastyka korekcyjna: 3 grupy po 5 os., 1 h tygodniowo/grupę, 
v. Terapia ręki: 3 grupy po 5 os., 1 h tygodniowo/grupę, 

vi. Zajęcia logorytmiczne: 3 grupy po 5 os., 1 h tygodniowo/grupę, 
vii. Muzykoterapia: 1 grupa 15 dzieci, 1 h tygodniowo/grupę.  

Zajęcia dobrane zostaną zgodnie z przeprowadzoną w przedszkolu diagnozą, na podstawie 
opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Szczegółowy zakres oraz wymiar wsparcia dla każdego z dzieci może zostać zmieniony na 
podstawie wyników niniejszej diagnozy. 

4. W ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przewi-
dziano: 
a) Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika, 
b) Studia podyplomowe Integracja sensoryczna, 
c) Kurs – Psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży, 
realizowane dla nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 10 oraz: 
a) Studia Terapia i Edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, 
b) Studia Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – dia-

gnoza i terapia,  
realizowane dla nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 
oraz Oddziałem Specjalnym. 

5. Zajęcia dodatkowe odbędą się w terminie I 2019 – XII 2019, natomiast doskonalenie umie-
jętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbędzie się w terminie X 2018 – XII 2019. 
Okres realizacji zadań wynika z organizacji roku szkolnego. 
 

§ 4. Uczestnictwo w projekcie 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie 
trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany. 

2. Obecność uczestnika projektu sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela 
prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć. 
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3. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może 
przekroczyć 30% czasu przewidzianego programem. 

4. W przypadku nieobecności dłuższych niż 10 dni szkolnych konieczne jest dostarczenie 
zwolnienia lekarskiego dla dziecka. 

5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez uczestnika projektu, 
jest on skreślany z listy danych zajęć. Jeśli dziecko jest uczestnikiem tylko tych zajęć, traci 
status uczestnika projektu. 

6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia dziecka z udziału w danych zajęciach jego miejsce 
zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu dziecka z listy 
rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w § 2 niniejszego regulaminu. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, opiekun prawny uczestnika projektu 
lub wychowawca ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji. 

8. Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych 
i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie. 

9. Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji 
dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring, ich 
udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 

10. Opiekunowie prawni dziecka wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne  
i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ich oraz/lub dziecka będącego 
uczestnikiem projektu, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań 
promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu. 

 
§ 5. Monitoring i kontrola realizacji projektu 

1. Monitorowanie osiągania rezultatów odbywać się będzie poprzez bieżący monitoring 
osiągnięć (diagnozy wielospecjalistyczne w oparciu o narzędzia, lista ewidencji zajęć – 
dzienniki zajęć, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET). 

2. Nauczyciele prowadzą bieżącą kontrolę osiągnięć dziecka na zajęciach, których 
podsumowaniem będzie pisemna opinia o każdym uczestniku wydana na zakończenie jego 
udziału w projekcie, przekazana następnie do Biura projektu. 

3. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do oczekiwań dziecka odbywać 
się będzie poprzez bieżące hospitacje zajęć dokonywane przez opiekunów oświatowych.  

4. Prowadzący w sposób ciągły monitorują frekwencję uczestników poszczególnych zajęć. 
W przypadku dłuższych nieobecności dziecka, informują o tym fakcie dyrektora 
przedszkola. 

5. Przeprowadzane będą ankiety ewaluacyjne wśród rodziców na początku, w trakcie i na 
końcu projektu prowadzone przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie ewaluacji 
projektu. 

 
§ 6. Prawa i obowiązki realizatora projektu 

1. Realizator projektu zobowiązuję się do: 
a) organizacji zajęć, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, 
b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli prowadzących zajęcia, 
c) dostarczenia w ramach zajęć niezbędnych materiałów dydaktycznych, 
d) zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sprzętowej i lokalowej do prowadzenia zajęć. 

2. Realizator projektu ma prawo do: 
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a) kontaktów telefonicznych z uczestnikiem/opiekunem ustawowym w sprawach 
związanych z organizacją zajęć, 

b) odstąpienia od realizacji zajęć, jeśli wstrzymane bądź przerwane zostanie 
dofinansowanie projektu. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia. 
2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej 

przedszkoli oraz dostępne w Biurze projektu w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 
przy ul. Piłsudskiego 60. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, a także odpowiednie akty prawa 
krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności: 
a) Regulamin konkursu 11.1.2., 
b) Rozporządzenie 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), 

c) 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.), 

d) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
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 ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5), 

e) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 

f) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014), 

g) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2017 r. 
poz. 1460 z późn. zm.),  
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h) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 
z późn. zm.), 

i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.); 

j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077); 
k) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047. z 

późn. zm.), 
l) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.); 
m) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922), 
n) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257 późn. zm.); 
o) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

( tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.); 
p) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 

2017r., poz. 1221 z późn. zm.); 
q) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1764); 
r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 

minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 z dnia 30 lipca 2015 r (Dz.U. z 
2015 r. poz.1073), 

s) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2017 r. nr 2198 z późn. 
zm.); 

t) Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 
zm.); 

u) Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( 
t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 

v) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. 
zm.); 

w) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 131); 

x) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591); 

y) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (RPO WSL 
2014–2020) uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą 
nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 
z dnia 18 grudnia 2014 r nr C(2014)10187; 

z) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 uchwalony przez Zarząd Województwa 
Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku; 

aa) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 
elektronicznej na lata 2014–2020 z dnia 03.03.2015 r.; 
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bb) Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 
o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–
2020 z dnia 31.03.2015 r.; 

cc) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z dnia 30.03.2017 r.; 
dd) Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014–2020 z dnia 

28.10.2015 r.; 
ee) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014–2020 z dnia 19.07.2017 r.; 

ff) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 18.05.2017 r.; 

gg) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 
na lata 2014–2020 z dnia 03.11.2016 r.; 

hh) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 z dnia 31.03.2017r.; 
ii) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 z dnia 8.05.2015 r.; 

jj) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 z dnia 01.01.2018 r. 

kk) Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. 

 
§ 8. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia do projektu 
2. Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu 
4. Załącznik nr 4 – Dane uczestników do projektu 
5. Załącznik nr 5 – Lista uczestników projektu 
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia o prowadzeniu zajęć po zakończonej realizacji projektu 


