Gmina Pietrowice Wielkie w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 października 2021 roku realizuje projekt w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Moje
przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu”, dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest:
Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pietrowice Wielkie i podniesienie
jakości nauczania w placówkach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina, a także
wyrównanie szans edukacyjnych 185 dzieci (88 dziewczynek i 97 chłopców) w wieku przedszkolnym oraz
kwalifikacji i kompetencji 19 nauczycieli (19 kobiet), w terminie do 31.10.2021.
Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia dzieciom w wieku
przedszkolnym równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pietrowice Wielkie,
a także podniesienia jakości procesu nauczania w placówkach przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest gmina.
Nabór do projektu w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku.
Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego), uczące się lub pracujące na terenie Województwa Śląskiego. Uczestnikami projektu będą dzieci w
wieku 3-5 lat, które będą brać udział w zajęciach dodatkowych oraz 19 nauczycieli dyplomowanych,
mianowanych, kontraktowych, stażystów w wieku 25-59 lat (19K), którzy wezmą udział w szkoleniach
zawodowych.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:
•
Przedszkole w Pietrowicach Wielkich: 120 dzieci (60 dziewczynek i 60 chłopców) w tym 2 dzieci
niepełnosprawnych (1 dziewczynka i 1 chłopiec) i 5 dzieci ze SPE (1 dziewczynka i 4 chłopców) oraz 9 nauczycielek,
•
Przedszkole w ZSP w Krowiarkach: 18 dzieci (9 dziewczynek i 9 chłopców) w tym 1 dziecko ze SPE (1
chłopiec) i 2 nauczycielki,
•
Przedszkole w ZSP w Samborowicach: 20 dzieci (6 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 20 dzieci (6
dziewczynek i 14 chłopców) ze SPE i 5 nauczycielek,
•
Przedszkole w ZSP w Pawłowie: 27 dzieci (13 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 1 dziecko
niepełnosprawne (1 dziewczynka) i 3 nauczycielki.
Projekt zakłada realizację następujących działań:
1) Przedszkole w Pietrowicach Wielkich:
Zajęcia dodatkowe dla dzieci;
•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin: 2 grupy x 2 dni w tygodniu;
•Logopedyczne; 408 godzin: 6 grup x 2 dni w tygodniu;
•Społeczno-emocjonalne; 34 godziny: 1 grupa x 1 dzień w tygodniu;
•Gimnastyka korekcyjna; 408 godzin: 6 grup x 2 dni w tygodniu;
•Integracja sensoryczna; 68 godzin: 1 grupa x 2 dni w tygodniu;
Szkolenia dla nauczycieli;
•Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do współpracy
z rodzicami, dziećmi; 10 godzin;
•Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE); 20 godzin;
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu;
20 godzin;
•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 godzin;
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•Rytmika; 20 godzin;
2) Przedszkole w ZSP w Krowiarkach:
Zajęcia dodatkowe dla dzieci;
•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin : 2 grupy x 2 dni w tygodniu;
•Logopedyczne; 136 godzin: 2 grupy x 2 dni w tygodniu;
•Gimnastyka korekcyjna; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;
•Integracja sensoryczna; 68 godzin: 1 grupa x 2 dni w tygodniu;
Szkolenia dla nauczycieli;
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu;
20godz;
•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 godzin;
3) Przedszkole w ZSP w Samborowicach:
Zajęcia dodatkowe dla dzieci;
•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin: 1 grupa x 4 dni w tygodniu;
•Logopedyczne; 102 godziny: 3 grupy x 1 dzień w tygodniu;
•Rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 34 godziny: 1 grupa x 1 dzień w
tygodniu;
•Terapeutyczne; 34 godziny; 1 grupa x 1 dzień w tygodniu;
•Gimnastyka korekcyjna; 136 godzin; 2 grupy x 2 dni w tygodniu;
Szkolenia dla nauczycieli;
•Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do współpracy
z rodzicami, dziećmi; 10 godzin;
• Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE); 20 godzin;
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu;
20 godzin;
•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 godzin;
4) Przedszkole w ZSP w Pawłowie:
Zajęcia dodatkowe dla dzieci;
•Logopedyczne; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;
•Przyjaciele przyrody-zajęcia przyrodnicze oparte na eksperymentach; 68 godzin: 2
grupy x 1 dzień w tygodniu;
•Teatralne; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;
•Gimnastyka korekcyjna; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;
•Zajęcia regionalne „Poznaj swoja okolicę”; 68 godzi: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;
Szkolenia dla nauczycieli:
•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu;
20 godz.
Ponadto w projekcie zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia do poszczególnych
placówek, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Lider:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
Tel. 32 419 80 75
e-mail: poczta@pietrowicewielkie.com.pl

Biuro projektu:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
Tel. 32 419 80 75
e-mail:
poczta@pietrowicewielkie.com.pl
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KARTA KWALIFIKACYJNA
(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

Na podstawie przedłożonej dokumentacji rekrutacyjnej zaświadcza się, że (imię i nazwisko
kandydata) .......................................................................................... spełnia/nie spełnia*
warunki/ów uczestnictwa w Projekcie „Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i
sukcesu” realizowanym w ramach 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: 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – konkurs.

Decyzja o przyjęciu do projektu:

POZYTYWNA

NEGATYWNA

Komisja Rekrutacyjna:
................................................
miejscowość, data
…………………………………………………………….
…………………………......................................
podpisy członków Komisji
Rekrutacyjnej
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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i
sukcesu” przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa:
bip.slaskie.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: daneosobowe@slaskie.pl.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w
celu obsługi ww. projektu,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (RPO WSL), w szczególności:











udzielenia wsparcia
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
monitoringu
ewaluacji
kontroli
audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
sprawozdawczości
rozliczenia projektu
zachowania trwałości projektu
archiwizacji.

4) Podstawą 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 – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 – dalej:
Rozporządzenie ogólne;
b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt
- Gmina Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie / Przedszkole w
Pietrowicach Wielkich, ul. Żymierskiego 11, 47-480 Pietrowice Wielkie.
(nazwa i adres Beneficjenta).
6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym
przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3,
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podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań
administracyjnych.
7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów
dotyczących archiwizacji dokumentów.
8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia moich danych osobowych.
10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:
1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*.
2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego
statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.
3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta

…..………………………….……………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA PROJEKTU**

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).
**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Tytuł
projektu/numer
umowy o
dofinansowanie

Dane uczestnika

„Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu”
UDA - RPSL.11.01.03-24-00CD/20-00

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Kraj

5

Rodzaj uczestnika

6

Płeć

7

Wiek w chwili
przystąpienia do projektu

9

Województwo

10 Powiat
11 Gmina
12 Miejscowość
13 Ulica
Dane
kontaktowe
uczestnika

14 Nr budynku
15 Nr lokalu
16 Kod pocztowy
17

Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)

18 Telefon kontaktowy
19 Adres e-mail
Szczegóły
i rodzaj wsparcia

20

Data rozpoczęcia udziału w
projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21

Data zakończenia udziału w
projekcie

Status osoby na rynku
22 pracy w chwili
przystąpienia do projektu
Planowana data
zakończenia edukacji w
23 placówce edukacyjnej, w
której skorzystano ze
wsparcia
Zakończenie udziału osoby
w projekcie zgodnie z
24
zaplanowaną dla niej
ścieżką uczestnictwa
25

Rodzaj przyznanego
wsparcia

26

Data rozpoczęcia udziału
we wsparciu

27

Data zakończenia udziału
we wsparciu

Osoba należąca do
mniejszości narodowej lub
28
etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub
29 dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

Status uczestnika
projektu w chwili
Osoba z
30
przystąpienia do
niepełnosprawnościami
projektu
Osoba przebywająca w
31 gospodarstwie domowym
bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie
domowym z dziećmi
32
pozostającymi na
utrzymaniu
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Osoba żyjąca w
gospodarstwie
składającym się z jednej
33
osoby dorosłej
i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osoba o innej
niekorzystnej sytuacji
34
społecznej (innej niż
wymienione)
Przynależność do grupy
docelowej zgodnie ze
Szczegółowym Opisem
Priorytetów Programu
Operacyjnego Regionalny
35 Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
2014-2020 /
Zatwierdzonym do
realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu

………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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