REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”
realizowanym w ramach Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020

§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji –
zajęcia dla uczniów katowickich szkół nr WND-RPSL.11.01.04-24-0029/15-002 realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś
priorytetowa XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego;
2. Beneficjent – KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU;
3. Realizator projektu – Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
4. Instytucja zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
5. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osoby zakwalifikowane do projektu, które
spełniły wymagania określone w niniejszym Regulaminie;
6. Koordynatorze szkolnym – należy przez to rozumieć osobę, która koordynuje, zarządza oraz
nadzoruje Projekt na terenie szkoły;
7. Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym Projektu – należy przez to rozumieć Sekretariaty
poszczególnych szkół objętych wsparciem w ramach Projektu, rozpowszechniające
i przyjmujące dokumenty rekrutacyjne do Projektu;
8. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć powołane przez Dyrektorów szkół objętych
wsparciem w ramach projektu, zespoły osób weryfikujące dokumenty rekrutacyjne,
zatwierdzające listy Uczestników Projektów, listy osób rezerwowych itp.;
9. Biurze Projektu:
Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
pozaszkolne dla uczniów i uczennic realizowane w ramach projektu pn. Wędrówki szlakami
nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół, w tym w szczególności zasady
przyjmowania zgłoszeń oraz procedury kwalifikacyjnej.
2. Okres realizacji projektu trwa od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2018r.
3. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do
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30.06.2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia
ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie
diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.
4. W następstwie przyjętych w dniu 30 marca 2017r. uchwał Rady Miasta Katowice
nr XXXVIII/761/17 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, oraz nr XXXVIII/762/17 w sprawie
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie
miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie
miasta Katowice, szkoły gimnazjalne uczestniczące w przedmiotowym projekcie,
z dniem 1 września 2017 r. zostały włączone w struktury poszczególnych szkół podstawowych
oraz ponadgimnazjalnych.
5. Grupę docelową projektu stanowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Regulaminu
1504 uczniów i uczennic z następujących szkół:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach - 50 os.
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5
w Katowicach- 52 os.
3) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach - 115 os.
4) Szkoła Podstawowa Nr 16 w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. J. Ziętka w Katowicach - 40 os.
5) Szkoła Podstawowa Nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Katowicach - 29 os.
6) Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - 116 os.
7) Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Zespole Szkół i Placówek Nr 2
w Katowicach - 88 os.
8) Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach - 60 os.
9) Szkoła Podstawowa Nr 40 w Katowicach - 70 os.
10) Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach - 31 os.
11) Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach - 191 os.
12) Szkoła Podstawowa Nr 45 im. K. Makuszyńskiego w Katowicach - 175 os.
13) Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach - 32 os.
14) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo
Słyszących w Katowicach - 77 os.
15) Technikum Nr 1 w Katowickiem Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach- 26 os.
16) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka
w Katowicach - 100 os.
17) Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach - 55 os.
18) Technikum Nr 20 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach - 40 os.
19) Technikum Nr 13 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego
w Katowicach - 8 os.
20) XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach - 100 os.
21) XVI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
w Katowicach - 40 os.
22) XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach - 11 os.
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Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany podziału liczby uczestników w poszczególnych szkołach
w przypadku wystąpienia problemów w trakcie rekrutacji uniemożliwiających osiągnięcie założonych
wskaźników w projekcie.
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§3
Przebieg i kryteria rekrutacji
Proces rekrutacji uczniów i uczennic prowadzony jest odrębnie w każdej ze szkół biorących
udział w projekcie z podziałem na dwie edycje zajęć tj.:
a) I edycja: rok szkolny 2016/2017, zajęcia realizowane w okresie od I 2017 do VI 2017 –
termin rekrutacji od 19 grudnia 2016r. do 11 stycznia 2017 r.,
b) II edycja: rok szkolny 2017/2018; zajęcia realizowane w okresie od X 2017 do VI 2018 –
termin rekrutacji od 25 września 2017 r. do 6 października 2017 r.
W przypadku nie zakwalifikowania do udziału w poszczególnych edycjach zajęć w Projekcie,
odpowiedniej liczby osób, proces rekrutacji zostanie przedłużony decyzją Komisji
Rekrutacyjnej do momentu zrekrutowania 1504 uczniów (w tym 764 kobiet) lub zostanie
ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.
Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w zajęciach w Projekcie, zobowiązane są do złożenia
w odpowiednim Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym, wypełnionych i podpisanych
dokumentów tj.:
a) Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1a, 1b do Regulaminu;
b) Zgodę rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 2 do Regulaminu;
c) Zgodę na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 3a, 3b do Regulaminu.
Z uwagi na grupę docelową dopuszcza się możliwość składania dokumentów rekrutacyjnych
za pośrednictwem wychowawców klasowych.
Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
niemniej jednak liczy się data wpływu dokumentów do szkoły.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w Szkolnych Punktach Rekrutacyjnych
i Biurze Projektu, jak również na stronie internetowej szkół biorących udział w Projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. a,c w przypadku uczniów/uczennic
niepełnoletnich są wypełniane i podpisywane przez rodziców/opiekunów prawnych.
W przypadku, gdy w toku postępowania rekrutacyjnego pojawią się wątpliwości co do
prawidłowości zgłoszenia udziału w projekcie Komisja Rekrutacyjna może w każdej chwili
zażądać od kandydata dodatkowych dokumentów, uzupełnień lub wyjaśnień.
Niezłożenie w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną dodatkowych dokumentów,
uzupełnień lub wyjaśnień powoduje odrzucenie dokumentów rekrutacyjnych.
Proces rekrutacji będzie dwuetapowy – w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona
ocena formalna złożonych dokumentów, a następnie dokonana zostanie ocena punktowa.
Warunkiem przekazania dokumentów do oceny punktowej jest pozytywna ocena formalna
złożonych dokumentów.
Ocenie formalnej dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria formalne:
1) Złożenie kompletu dokumentów wskazanych w §3 ust.3 niniejszego Regulaminu
w terminie określonym w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu – 1pkt.;
2) Przynależność do grupy docelowej Projektu – 1 pkt.;
3) Zamieszkanie (w rozumieniu kodeksu cywilnego) i/lub świadczenie pracy i/lub nauka
na terenie województwa śląskiego – 1 pkt.
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Ocena dokumentów rekrutacyjnych na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn.
„spełnia – nie spełnia”. Kandydat/Kandydatka, która nie spełni kryteriów formalnych tj.
otrzyma 0 pkt. w ramach kryteriów nr 2 lub/i nr 3 nie może uzyskać statusu uczestnika
projektu.
Ocena punktowa dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria punktowe:
a) Średnia ocen poniżej 3,5 uzyskana na zakończenie roku szkolnego bezpośrednio
poprzedzającego udział w projekcie/ocena opisowa nauczyciela – 2 pkt.
b) Pochodzenie z rodziny objętej dowolną formą pomocy społecznej – 1 pkt.
c) Orzeczenie o niepełnosprawność – 3 pkt.
d) Indywidualne zainteresowania i predyspozycje ucznia/uczennicy – 1 pkt.
Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę
niniejszego Regulaminu.
Dyrektor każdej z szkół uczestniczących w projekcie powołuje Komisję Rekrutacyjną
składającą się z Koordynatora szkolnego, pedagoga szkolnego oraz pracownika szkoły.
Każda Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu oceny tworzy listę podstawową i rezerwową
Kandydatów/Kandydatek do projektu. Listy zostaną sporządzone według najwyższej liczby
punktów uzyskanych przez Kandydatów w ocenie punktowej.
W przypadku uzyskania przez Kandydatów takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do
udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informacja
o
wynikach
rekrutacji
zostanie
przekazana
zakwalifikowanym
Uczestnikom/Uczestniczą Projektu przez Koordynatora Szkolnego. Listy rankingowe dostępne
będą w Szkolnych Punktach rekrutacyjnych oraz w Biurze Projektu.
Każdy kandydat ma prawo się odwołać od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 2 dni
roboczych od dnia opublikowania wyników przeprowadzonej rekrutacji. Komisja rekrutacyjna
ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni roboczych i w przypadku
decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zobowiązane są do złożenia:
a) pisemnej deklaracji udziału w projekcie - załącznik nr 4a/4b do Regulaminu
Rekrutacji,
b) oświadczenia uczestnika projektu - załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji,
Odmowa podpisania wskazanych powyżej załączników jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w Projekcie.
Osoby uczestniczące w zajęciach pozalekcyjnych w ramach przedmiotowego projektu w roku
szkolnym 2016/2017 są zwolnione z obowiązku składania dokumentów o których mowa
w § 3 ust. 16.
Osoby w których mowa w § 3 ust. 17 zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia
w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji udziału w projekcie,
w szczególności danych kontaktowych.
Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie
zostaną uwzględnieni na liście rezerwowej.
W przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki zakwalifikowanego do projektu, na jego
miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik/Uczestniczka z listy rezerwowej na dane
zajęcia.
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21. Uczestnik/Uczestniczka rezygnujący/a z udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr
6a, 6b do Regulaminu Rekrutacji.
22. Beneficjent zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, spełniających
kryteria zawarte w ust. 3, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku
o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
23. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji.

§5
Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu
1. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny.
2. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do uczestnictwa w minimum 60%
ogólnej liczby godzin zajęć, na jakie został zakwalifikowany. W przypadku przekroczenia
dozwolonego limitu nieobecności rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do uzyskania
zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie z zastrzeżeniem
§ 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma możliwość uczestnictwa w więcej niż jednym rodzaju zajęć
realizowanym w ramach projektu.
4. Uruchomienie listy rezerwowej na zajęcia będzie możliwe jedynie w przypadku gdy do końca
realizacji zajęć w danej grupie szkoleniowej pozostanie minimum 60% ogólnej liczby godzin.
5. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne w poszczególnych
katowickich szkołach (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu):
a) z zakresu języka angielskiego:
b) z zakresu języka niemieckiego:
c) z zakresu matematyki:
d) z zakresu przyrody:
e) z zakresu informatyki:
f) z zakresu fizyki:
g) z zakresu chemii:
h) z zakresu doradztwa zawodowego:
i) z zakresu przedsiębiorczości:
§6
Obowiązki i uprawnienia uczestnika projektu
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani się do:
a) systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz potwierdzania swojego
uczestnictwa na liście obecności,
b) przestrzegania punktualności,
c) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania
ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu,
d) wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu,
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e) poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie
z przeznaczeniem.
Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uprawnieni są do:
a) bezpłatnego udziału w projekcie poprzez otrzymanie wsparcia w formie zajęć
pozalekcyjnych,
b) bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkoły.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa – usprawiedliwione będą nieobecności
udokumentowane pisemnym usprawiedliwieniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Uczestnik/uczestniczka ma obowiązek zgłoszenia koordynatorowi szkolnemu dłuższej
nieobecności oraz powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie (zgodnie z załącznikiem nr 6a, 6b).
§7
Postanowienia końcowe
Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 22 września 2017 r.
Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika
Projektu.
W spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady
wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

…………………………………………
(data i podpis Dyrektora )

Załączniki:
1a - Formularz zgłoszeniowy
1b - Formularz zgłoszeniowy (osoba niepełnoletnia)
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2 - Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie
3a - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
3b - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
(osoba niepełnoletnia)
4a - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4b - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (osoba niepełnoletnia)
5 - Oświadczenie uczestnika projektu
6a - Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie
6b - Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (osoba niepełnoletnia)
7 - Wykaz zajęć realizowanych w poszczególnych placówkach biorących udział w projekcie
pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Załącznik nr 1a do Regulaminu Rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w projekcie „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów
katowickich szkół” – Poddziałanie 11.1.4 RPO WSL
Dane ucznia/uczennicy
IMIĘ
NAZWISKO
PŁEĆ
 Kobieta
 Mężczyzna
PESEL
 Szkoły podstawowej nr 1 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 2 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 10 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 16 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 18 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 19 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 20 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 27 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 40 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 42 w Katowicach
MIEJSCE KSZTAŁCENIA  Szkoły podstawowej nr 44 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 45 w Katowicach
jestem uczniem/
 Szkoły podstawowej nr 53 w Katowicach
uczennicą :
 Szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących
 Technikum nr 1 w Katowicach
 Technikum nr 3 w Katowicach
 Technikum nr 8 w Katowicach
 Technikum nr 13 w Katowicach
 Technikum nr 20 w Katowicach
 XV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
 XVI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
 XX Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
WYBÓR ZAJĘĆ
*zgodnie z załącznikiem nr 7

 zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
 zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego
 zajęcia pozalekcyjne z matematyki
 zajęcia pozalekcyjne z przyrody
7
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 zajęcia pozalekcyjne z informatyki
 zajęcia pozalekcyjne z fizyki
 zajęcia pozalekcyjne z chemii
 zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego
 zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości
Uczestniczyłem/am w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach
przedmiotowego projektu w roku szkolnym 2016/2017
 TAK

 NIE

1. Mój udział w projekcie wynika z moich indywidualnych zainteresowań/
predyspozycji
 TAK
 NIE
2. Pochodzę z rodziny objętej pomocą społeczną
 TAK

 NIE

3. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
 TAK

Oświadczam, że:

 NIE

4. a) Posiadam średnią ocen poniżej 3,5 uzyskaną na zakończenie roku
szkolnego bezpośrednio poprzedzającego udział w projekcie
 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

b) Moja ocena opisowa/opinia od nauczyciela wskazuje na zaległości w
nauce
 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

Oświadczam, że:
1.

dane podane przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i zostałem/am pouczony/a
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,

2.

zapoznałem/am się z

Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa i zgadzam się z ustalonymi w nim

zasadami,
3.

zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,

4.

jestem świadomy/a, iż złożenie Formularz Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje – zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i
Uczestnictwa – Komisja Rekrutacyjna w toku procesu rekrutacji do Projektu,

5.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych,
celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu.
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…………................

………………………..…………………

(Miejscowość, data)

(podpis uczestnika)

Załącznik nr 1b do Regulaminu Rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w projekcie „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów
katowickich szkół” – Poddziałanie 11.1.4 RPO WSL
Dane ucznia/uczennicy
IMIĘ
NAZWISKO
PŁEĆ
 Kobieta
 Mężczyzna
PESEL
 Szkoły podstawowej nr 1 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 2 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 10 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 16 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 18 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 19 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 20 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 27 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 40 w Katowicach
 Szkoły podstawowej nr 42 w Katowicach
MIEJSCE KSZTAŁCENIA  Szkoły podstawowej nr 44 w Katowicach
jestem uczniem/
 Szkoły podstawowej nr 45 w Katowicach
uczennicą :
 Szkoły podstawowej nr 53 w Katowicach
 Szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo Słyszących
 Technikum nr 1 w Katowicach
 Technikum nr 3 w Katowicach
 Technikum nr 8 w Katowicach
 Technikum nr 13 w Katowicach
 Technikum nr 20 w Katowicach
 XV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
 XVI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
 XX Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
 zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
 zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego
WYBÓR ZAJĘĆ
*zgodnie z załącznikiem nr 7
 zajęcia pozalekcyjne z matematyki
 zajęcia pozalekcyjne z przyrody
 zajęcia pozalekcyjne z informatyki
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 zajęcia pozalekcyjne z fizyki
 zajęcia pozalekcyjne z chemii
 zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego
 zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości
Uczestniczyłem/am w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach
przedmiotowego projektu w roku szkolnym 2016/2017
 TAK

 NIE

1. Mój udział w projekcie wynika z moich indywidualnych zainteresowań/
predyspozycji
 TAK
 NIE

2. Pochodzę z rodziny objętej pomocą społeczną
 TAK

 NIE

3. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
 TAK
Oświadczam, że:

 NIE

3. Posiadam opinie/orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 TAK

 NIE

4. a) Posiadam średnią ocen poniżej 3,5 uzyskaną na zakończenie roku
szkolnego bezpośrednio poprzedzającego udział w projekcie
 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

b) Moja ocena opisowa/opinia od nauczyciela wskazuje na zaległości w
nauce
 TAK

 NIE

 NIE DOTYCZY

Oświadczam, że:
1.

dane podane przeze mnie w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i zostałem/am pouczony/a
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,

2.

zapoznałem/am się z

Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa i zgadzam się z ustalonymi w nim

zasadami,
3.

zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,

4.

jestem świadomy/a, iż złożenie Formularz Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje – zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i
Uczestnictwa – Komisja Rekrutacyjna w toku procesu rekrutacji do Projektu,
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5.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych,
celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu.

…………................

……………….……………….……

(Miejscowość, data)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

PISEMNA ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
na udział dziecka/podopiecznego w projekcie
pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Ja niżej podpisana/y .......................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

zamieszkała/y ................................................................................................................................
(adres zamieszkania – ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy)

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna* ................................................... (imię i nazwisko)
w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji zajęcia dla uczniów katowickich szkół”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa w projekcie jest bezpłatny i pokrywany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym
zobowiązuję się do systematycznego udziału mojego dziecka/podopiecznego* ww. zajęciach, a także brania
udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.
Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą
nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim bądź wypadkami losowymi. Tym samym pisemne
usprawiedliwienia nieobecności będą przekazane nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
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Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/łem się z zapisami Regulaminu rekrutacji uczniów
w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Katowice, dnia .........................

…………………………………………………
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3a do Regulaminu Rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
w projekcie pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Ja ................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów
1

katowickich szkół” wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w publikacjach, w prasie
oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Miasto Katowice akcjach i materiałach promocyjnych
i/lub reklamach wyłącznie na potrzeby przedmiotowego projektu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1333, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć
lub konferencji mogą zostać wykorzystane w materiałach promujących projekt.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

……………………………....
(Miejscowość, dnia)

………………………..…………………………
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

1

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć lub konferencji mogą zostać
wykorzystane w materiałach promujących projekt.
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Załącznik nr 3b do Regulaminu Rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
w projekcie pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Ja ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*),
w związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego* ...........................................................
(imię i nazwisko)
do projektu pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”
wyrażam zgodę2 na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*
w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez Miasto Katowice
akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach wyłącznie na potrzeby przedmiotowego projektu
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1333, z późn. zm.).
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

……………………………....
(Miejscowość, dnia)

………..…………………..…………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

* Niepotrzebne skreślić
2

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć lub konferencji mogą zostać
wykorzystane w materiałach promujących projekt.
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Załącznik nr 4a do Regulaminu Rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

- zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

– Poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020
1. Ja niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów
katowickich szkół”, realizowanym przez Miasto Katowice/Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Os priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości Edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego iśredniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego – konkurs
2. Oświadczam, że zgodnie z otrzymaną decyzją Komisji Rekrutacyjnej spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające
mnie do udziału w Projekcie.
3. Oświadczam, ze znane mi są zasady udziału w Projekcie zawarte w Regulaminie Rekrutacji i Regulaminie uczestnictwa w
Projekcie, tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do udziału w których zostałam/em
zakwalifikowana/y.
4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.
5. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane uczestnika

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Kraj

5

Płeć

6

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

7

Wykształcenie:

 Kobieta

 Mężczyzna



Niższe niż podstawowe





Podstawowe





Gimnazjalne



8

Województwo

9

Powiat

10 Gmina
11 Miejscowość
Dane kontaktowe
uczestnika

12 Ulica
13 Nr budynku
14 Nr lokalu
15 Kod pocztowy
16 Telefon kontaktowy
17 Adres e-mail

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
18
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
19

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

 TAK
 NIE
 Odmowa podania informacji
 TAK

 NIE
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20 Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących

 TAK

 NIE

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących - w tym: w
22
gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu

 TAK

 NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
23 jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

 TAK

 NIE

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej
24
(innej niż wymienione)

 TAK
 NIE
 Odmowa podania informacji

21

…………................
(Miejscowość, data)

 TAK
 NIE
 Odmowa podania informacji

………………………..…………………
(podpis uczestnika)
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Załącznik nr 4b do Regulaminu Rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

- zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

– Poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020
1. Ja niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów
katowickich szkół”, realizowanym przez Miasto Katowice/Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Os priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości Edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego iśredniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego – konkurs
2. Oświadczam, że zgodnie z otrzymaną decyzją Komisji Rekrutacyjnej spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające
mnie do udziału w Projekcie.
3. Oświadczam, ze znane mi są zasady udziału w Projekcie zawarte w Regulaminie Rekrutacji i Regulaminie uczestnictwa w
Projekcie, tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do udziału w których zostałam/em
zakwalifikowana/y.
4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.
5. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane uczestnika

1

Imię

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Kraj

5

Płeć

6

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

7

Wykształcenie:

 Kobieta

 Mężczyzna



Niższe niż podstawowe





Podstawowe





Gimnazjalne



8

Województwo

9

Powiat

10 Gmina
11 Miejscowość
Dane kontaktowe
uczestnika

12 Ulica
13 Nr budynku
14 Nr lokalu
15 Kod pocztowy
16 Telefon kontaktowy
17 Adres e-mail

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
18
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
19

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

 TAK
 NIE
 Odmowa podania informacji
 TAK

 NIE
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 TAK
 NIE
 Odmowa podania informacji

20 Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących

 TAK

 NIE

Osoba przebywająca w gospodarstwie
domowym bez osób pracujących - w tym: w
22
gospodarstwie domowym z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu

 TAK

 NIE

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
23 jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu

 TAK

 NIE

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej
24
(innej niż wymienione)

 TAK
 NIE
 Odmowa podania informacji

21

…………................
(Miejscowość, data)

……………….……………….……
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji
WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla
uczniów katowickich szkół oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
 Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją
projektu,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
w ramach RPO WSL 2014-2020;
 Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa
w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu;
 Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL
na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi
art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a) Rozporządzeniem 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;
b) Rozporządzeniem 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;
c) Ustawą 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 2014 r. poz.
1146 z późn. zm.);
 Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Miastu Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projekt …………………………………………………………………………………
………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów);
 Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania 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;
 Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
 W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
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rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem**;
 W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem**;
 Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym
ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta;
 Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

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

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

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego
opiekuna.
**
Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu)
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Załącznik nr 6a do Regulaminu Rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Ja ............................................................ (imię i nazwisko) oświadczam, iż z dniem ...............................
rezygnuję z uczestnictwa w projekcie pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla
uczniów katowickich szkół”
Przyczyną rezygnacji jest:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

……….………….....………....
(Miejscowość, data)

……………………..…………………..……
(podpis)
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Załącznik nr 6b do Regulaminu Rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Ja ........................................................(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*) oświadczam, iż
z

dniem

...............................

moje

dziecko/podopieczny*

.......................................................

(imię i nazwisko), rezygnuje z uczestnictwa w projekcie pn. „Wędrówki szlakami nowoczesnej
edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół”
Przyczyną rezygnacji jest:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

…………………….....………....

……………..…………………..……………………

(Miejscowość, data)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji

Wykaz zajęć realizowanych w poszczególnych placówkach biorących udział w projekcie Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia
dla uczniów katowickich szkół – Poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020
LP.

Placówka

j. angielski

j. niemiecki

matematyka

przyroda

informatyka

fizyka

chemia

doradztwo
zawodowe

przedsiębiorczość

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Katowicach


I-VI klasy SP

-


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP

-

-

-

-

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Katowicach


I-VI klasy SP

-


I-VI klasy SP

-

-

-

-

-

-

3

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Katowicach

4

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Katowicach


VII klasy SP
II i III klasy G

VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

VII klasy SP
II i III klasy G

5.

Szkoła podstawowa Nr 18 w Katowicach


I-VI klasy SP

-


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP

-

-

-

-

-

6.

Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-

7.

Szkoła Podstawowa Nr 20 w Katowicach


I-VI klasy SP

-


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP

-

-

-

-

8.

Szkoła Podstawowa Nr 27 w Katowicach


I-VI klasy SP

-


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP

-

-

-

-

9.

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Katowicach


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-

10.

Szkoła Podstawowa Nr 42 w Katowicach


I-VI klasy SP

-


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP


I-VI klasy SP

-

-

-

-

11.

Szkoła Podstawowa Nr 44 w Katowicach


I-VII klasy SP
II i III Klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G

VII klasy SP
II i III klasy G

-

-


VII klasy SP
II i III klasy G

VII klasy SP
II i III klasy G

-

-

-

-
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12.

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Katowicach


I-VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


I-VII klasy SP
II i III klasy G


I-VI klasy SP


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-

13.

Szkoła Podstawowa Nr 53 w Katowicach


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G

-


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G


VII klasy SP
II i III klasy G

-

14.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolny dla
Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach


I-VI klasy SP

-


VII klasy SP
II i III klasy G


I-VI klasy SP


VII klasy SP
II i III klasy G

-

-

-

-

15.

Technikum nr 1 w Katowicach



-



-

-





-



16.

Technikum nr 3 w Katowicach

-

-



-

-

-

-

-

-

17.

Technikum Nr 8 w Katowicach







-





-

-

-

18.

Technikum nr 13 w Katowicach



-



-

-

-

-

-

-

19.

Technikum nr 20 w Katowicach



-



-



-

-

-



20.

XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach







-

-

-

-

-

-

21.

XVI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

-

-

-


II i III klasy G

-

-


II i III klasy G

-

22.

XX Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

-

-

-

-

-

-

-

-


II i III klasy G


G - klasy gimnazjalne
SP - klasy szkoły podstawowej
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