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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 - III LO w  Tarnowie” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Typ projektu: B.  

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA  

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 -III LO  

w  Tarnowie” 

2) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie  

pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 -III LO w  Tarnowie” 

 

3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest wybór osób 

uczestniczących w danej formie wsparcia powołany odrębnym dokumentem przez Dyrektora 

szkoły. Komisja Rekrutacyjna formowana jest z nauczycieli szkół, do której uczęszczają 

uczniowie, natomiast przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły, 

4) Protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej 

formy wsparcia. 

5) Uczelniach wyższych – należy przez to rozumieć następujące podmioty realizujące zajęcia on-

line w określonych obszarach: 

a) Uniwersytet Jagielloński (UJ) - biologia 

b) Akademia Górniczo Hutnicza (AGH) – fizyka 

c) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ( PWSZ)  – chemia 

6. Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2,            

33-100 Tarnów ,  

7. Realizatorze (podmiocie) projektu -  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. 

Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów. 

8. Uczestnikach projektu - Beneficjentach Ostatecznych – należy przez to rozumieć uczniów III 

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt realizowany jest od 02 września 2020  r. do 25 czerwca 2021 r. 

2. Realizowany projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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3. Regulamin określa  zasady uczestnictwa w projekcie pn. „ Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 

-III LO w  Tarnowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ 

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. 

4. Projekt skierowany jest do: zdolnych uczniów  klas: 1b, 1c, 1e  III Liceum Ogólnokształcącego im. 

A. Mickiewicza w Tarnowie. 

 

 

§ 3 

Zakres wsparcia  

oferowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Małopolskiego na lata 2014-2020 

Typ projektu-B.  

10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE 

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

 

Przewiduje się następujące formy wsparcia: 

 

1. W roku szkolnym 2020/2021: 

a) Zajęcia on-line z biologii Uniwersytet Jagielloński – 30 godzin lekcyjnych,  

b) Zajęcia on-line z chemii Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - 30 godzin lekcyjnych, 

     c) Zajęcia on-line z fizyki Akademia Górniczo Hutnicza - 30 godzin lekcyjnych. 

 

2. Formy wsparcia, o których mowa w punkcie 1 będą się odbywać na podstawie szczegółowego 

harmonogramu sporządzonego w oparciu o ustalenia dokonane wspólnie przez Województwo 

Małopolskie z w/w Uczelniami wyższymi. 

 

 

§ 4 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być:  

uczeń III Liceum Ogólnokształcącego, który złoży Formularz Zgłoszenia do projektu wraz             

z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona zgodnie                  

z wytycznymi w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

2. Kryteria do poszczególnych form wsparcia: 

a) Kryteria formalne 

uczestnikiem projektu jest uczeń III Liceum Ogólnokształcącego, który nie brał udziału                   

w tożsamym wsparciu i jest uczniem: 

 Klasy 1b, zainteresowany udziałem w zajęciach z obszaru tematycznego „ Biologia” 

 Klasy 1c, zainteresowany udziałem w zajęciach z obszaru tematycznego „ Chemia” 

 Klasy 1e, zainteresowany udziałem w zajęciach z obszaru tematycznego „ Fizyka” 
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b) uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego po spełnieniu 

następujących warunków uczestnictwa: 

 W przypadku uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach on-line z biologii, będzie 

brana pod uwagę ocena z biologii jaką uczeń otrzymał na koniec semestru 

poprzedzającego rekrutację, w kwestiach spornych ma  zastosowanie kryterium: inne 

osiągnięcia w danej dziedzinie – olimpiady, konkursy                      ( z uwzględnieniem 

poszczególnych etapów i zajętego miejsca) 

 W przypadku uczniów klasy zainteresowanych udziałem w zajęciach on-line z chemii, będzie 

brana pod uwagę ocena z chemii jaką uczeń otrzymał na koniec semestru poprzedzającego 

rekrutację, w kwestiach spornych ma  zastosowanie kryterium: inne osiągnięcia w danej 

dziedzinie – olimpiady, konkursy                        ( z uwzględnieniem poszczególnych etapów i 

zajętego miejsca) 

 W przypadku uczniów klasy zainteresowanych udziałem w zajęciach on-line z fizyki, będzie 

brana pod uwagę ocena z fizyki jaką uczeń otrzymał na koniec semestru poprzedzającego 

rekrutację, w kwestiach spornych ma zastosowanie kryterium: inne osiągnięcia w danej 

dziedzinie – olimpiady, konkursy( z uwzględnieniem poszczególnych etapów i zajętego 

miejsca) 

- w kwestiach spornych ( te same oceny, te same osiągnięcia) średnia ocen z wszystkich 

przedmiotów. 

 

3. Uczniowie do projektu  na podstawie w/w kryteriów będą kwalifikowani przez Komisję 

Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie. 

 

4. Uczniowie niepełnoletni będą kwalifikowani do udziału w projekcie w oparciu o zgodę rodzica/ 

opiekuna prawnego zawartą w formularzu zgłoszeniowym. 

 

5. W przypadku nie wyczerpania liczby miejsc wskazanych w punkcie 7  kwalifikowani będą 

uczniowie z  klas pierwszych ( 1d i 1f) zainteresowani oferowanymi formami wsparcia oraz 

spełniającymi kryteria formalne wymienione w punkcie 2 lit. b, dla których przeprowadzona zostanie 

dodatkowa rekrutacja. 

 

6. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie 

zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy na jego miejsce 

zostaje zakwalifikowany uczeń z listy rezerwowej,  gdy możliwe jeszcze będzie osiągnięcie przez 

niego wymaganego 70% frekwencji. 

 

7. Do projektu zakwalifikuje się: 

           a)  Zajęcia on-line z obszaru  „Biologia” - 30 uczniów, 

            b)  Zajęcia on-line z obszaru „Chemia” – 30 uczniów, 

          c)  Zajęcia on-line z obszaru „Fizyka” - 30 uczniów 

którzy spełnią kryteria formalne wymienione w niniejszym regulaminie. 
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§ 5 

Proces i terminy rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do projektu planowana jest w okresie od 1 października do 8 października 2020 r.             

W tym czasie uczniowie składają do Dyrektora uzupełnione i podpisane  Formularze Zgłoszenie              

z Oświadczeniem o ochronie danych osobowych ( załącznik nr 1) 

2. Zgłoszenia niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest we wskazanym przez Dyrektora szkoły miejscu 

– sekretariacie szkoły. 

2. Komisja Rekrutacyjna w dniu 9.10.2020 r. sporządzi imienną listę osób zakwalifikowanych na 

dany obszar tematyczny.  

 

3. Komisja Rekrutacyjna w  przypadku wolnych miejsc w danych obszarach tematycznych 

przeprowadzi dodatkową rekrutację o której mowa w par.4 punkcie 5 w dniu 09.10.2020 r.  

 

3.Lista zakwalifikowanych uczniów, będzie dostępna na stronie internetowej szkoły. 

 

4. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Komisja Rekrutacyjna. 

5.Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Bąska – pracownik sekretariatu III 

Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. 

 

         

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin. 

2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia,  

nieodpłatnie. 

3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do wypełnienia                 

i dostarczenia do Dyrektora szkoły pozostałych wymaganych dokumentów: 

a) Formularzu zgłoszenia zał. 2 

b) Oświadczenie uczestnika projektu zał. 3 

c) Deklaracji uczestnictwa w projekcie zał. 4 

 

Ponadto zobowiązują się do: 

 

    d) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – minimalna wymagana frekwencja na 

zajęciach wynosi 70% – w wyznaczonych terminach, 

    e) wypełnienia testów na „wejście” i „wyjście”.  

 

4. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w formach wsparcia wymienionych w § 4 pnk 7 może 

zostać skreślona z listy uczestników w następujących przypadkach: 
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a) na wniosek nauczyciela/prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad 

uczestnictwa w zajęciach, 

b) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, przy czym jedynym usprawiedliwieniem 

nieobecności uczestnika na poszczególnych formach wsparcia jest choroba lub wypadek 

losowy, rezygnacji uczestnika, 

c) skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły 

d) rezygnacji. 

5. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie  

ona wykluczona z możliwości udziału w innych formach wsparcia. 

 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru pn. „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego 

stanowiący Instytucję Zarządzającą /IZ/ 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 danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do 

spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Zbiór wchodzi 

w skład „Centralnego systemu teleinformatycznego”, o którym mowa w Rozdziale 16. ustawy 

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.), który służy do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od momentu podjęcia 

Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, jak również 

do ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, a także obsługi 

certyfikacji wydatków. Aplikacją główną centralnego systemu teleinformatycznego 

administrowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jest SL2014. 

 
 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru pod nazwą Małopolska 

Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie” jest III Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza, ul. Brodzińskiego 6, 33-100 Tarnów. 

  

4. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 jest zgodne z 

prawem i spełnia warunki, o których mowa w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych 

na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 



 

 

 

6 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – dane osobowe są niezbędne 

dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

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 

ustanawiające 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; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

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. 

 

5. Minister właściwy powierzył Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Małopolskiego przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz 

Powierzającego z upoważnieniem do dalszego powierzania danych osobowych na zasadach 

określonych w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów 

operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 Nr RPMP/09/2015 z dnia 9 września 2015 roku. Instytucja 

Zarządzająca RPO WM porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020, nr IXA/473/ZPO/15 z dnia 10 czerwca 2015 powierzyła Instytucji 

Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie przetwarzanie 

ww. danych osobowych z upoważnienia do dalszego powierzania danych osobowych.  

 

6. Uczestnicy projektu wypełniają załącznik nr 2. – Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz 

załącznik nr 3. – Deklarację - Oświadczenie o Uczestnictwie w Projekcie.  

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, 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). 

 

8. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Lidera Projektu – III LO w Tarnowie  do momentu 

zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia 

okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi 

później. 
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9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 

RODO. 

 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

11. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym 

przez ADO, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl 

lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 

12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa  

w  projekcie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym 

regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

 

 
 
 
 
 
 

Tarnów 19 sierpnia 2020 r. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  

 
 

Formularz Zgłoszenia 
do projektu  

Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie 
RPMP.10.01.04-12-0077/20 

 
 
 

Dane ucznia: 
Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza:  

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………… 

 
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na podstawie ocen końcowych z poprzedniego 

semestru/roku szkolnego………………………………………………………………………… 

 

Ocena z poprzedniego semestru/roku szkolnego z wybranego do realizacji w ramach MCHE 

przedmiotu:                                                                                        

………………………………… ,             ocena  …………………………………. 

 
Udział w olimpiadzie/konkursie ………………………………z wynikiem……………………… 
 

Proszę wskazać obszar i rodzaj zajęć, w których chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć:  

 

Zajęcia on-line z  …………………………… 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie  

Małopolska Chmura Edukacyjna 2020 – III LO w Tarnowie 

 
 
       
 
   

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego 
administratorem 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.  
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, 
 którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą w 
Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, 
 
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne  
do realizacji ww. projektu.  
 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  
oraz ich poprawiania. 
 
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 
 

                                                                                                  
 

        
 

……………………………………… 
Data 

 

…………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej, której 
dane dotyczą/proszę wypełnić 

drukowanymi literami/ 

.....……………………………………. 
czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej 
 

 
 
 

.....……………………………………. 
  

 czytelny podpis uczestnika projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*W przypadku formularza zgłoszenia osoby nieletniej formularz powinien zostać podpisany 
 zarówno przez daną osobę, jak również jej rodzica/prawnego opiekuna.  
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