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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku” 

§ I  
Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie zwany dalej Regulaminem, określa 

zasady uczestnictwa i rekrutacji do udziału w Projekcie „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa 

jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, RPPM.03.01.00-22-0088/20  realizowanym w ramach 

Osi Priorytetowej 3, Działania 3.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
3. Instytucją Zarządzającą jest Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 
4. Projekt jest realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Podwodna Kraina Iwona Potapczuk  

z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lubuskiej 20 zwanym dalej „Realizatorem Projektu”.  
5. Projekt jest realizowany na terenie Województwa Pomorskiego w terminie  

od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r1. 
6. W ramach Projektu przewidziano wsparcie finansowe w postaci świadczenia przez Realizatora 

Projektu dofinansowanych z środków unijnych usług edukacji przedszkolnej dla dzieci i usług 

podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli w Przedszkolu Podwodna Kraina – filia 2, przy  

ul. Chałubińskiego 1, 80-807 Gdańsk.  
7. Wszelkie decyzje związane z realizacją Projektu podejmuje powołany Zespół Projektowy, w skład 

którego wchodzą osoby powołane przez Realizatora Projektu do zarządzania i wdrażania Projektu. 
8. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 50 dzieci spełniających kryteria uczestnictwa  

w Projekcie, o których mowa w §4 i §6, w tym minimum 3 dzieci z specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi. 
9. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 3 nauczycieli placówki, mających luki 

kompetencyjne i kwalifikacyjne w zakresie wsparcia dzieci z specjalnymi potrzebami.  
10. Udział w Projekcie nie jest objęty regułami pomocy publicznej. Dofinansowanie obejmuje do 85% 

kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci – Uczestników Projektu. Reszta wkładu pokrywana jest  
z wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Realizatora Projektu oraz pieniężnego wkładu 

własnego Uczestnika. Od wszystkich Uczestników wymagany jest wkład własny Uczestnika 

 
1 Termin zakończenia realizacji projektu może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia przez Instytucję Zarządzającą okresu 
dofinansowania realizacji Projektu. 
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wnoszony przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wysokości określonej w §3 ust. 3 

Regulaminu. 
11. Realizator Projektu zapewnia: sprawowanie opieki nad dzieckiem i realizację zajęć dydaktycznych 

przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewnienie wyżywienia dziecka zgodnie  

z obowiązującymi normami żywieniowymi i przepisami higieniczno-sanitarnymi, realizację 

programu dydaktycznego zgodnie z wytycznymi programowymi wychowania przedszkolnego 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyposażenia przedszkola w podstawowe artykuły plastyczne, 
zabawki, wyposażenie, pomoce dydaktyczne niezbędne do świadczenia usług opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu. 
12. Koszt  Projektu przypadający na uczestnika wynosi: 25 938,33zł. 

§ II  
Cel Projektu 

1. Celem Projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w mieście Gdańsku 

o 50 nowych wysokiej jakości miejsc utworzonych w nowej bazie przedszkolnej w dzielnicy 

Gdańsk Chełm.  
2. Cele szczegółowe Projektu:  

a. Poprawa dostępu dzieci w wieku 3-6 lat do edukacji w woj. Pomorskim, dzięki utworzenie 

nowego oddziału przedszkola Podwodna Kraina  - filia 2, zwiększającego bazę miejsc 

opieki dla dzieci. 
b. Wsparcie nowoczesnej edukacji dzieci, dzięki wykorzystaniu do realizacji podstawy 

programowej edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Podwodna Kraina – filia nr 2, nowych 

narzędzi TiK zakupywanych w projekcie. 
c. Poprawa równowagi praca - dom rodziców dzieci w wieku; 3- 6 lat dzięki dostępowi do 

miejsc opieki przedszkolnej, ułatwiających łączenie tych ról.  
d. eliminacja deficytów edukacyjnych dzieci poprzez rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry. 

§ III  
Zakres i sposób realizacji wsparcia 

1. W ramach uczestnictwa w Projekcie Uczestnik Projektu - dziecko otrzymuje wsparcie finansowe  

w postaci świadczenia przez Realizatora Projektu usług opiekuńczo – wychowawczych  

i dydaktycznych w Przedszkolu Podwodna Kraina, ul. Chałubińskiego 1, 80-807 Gdańsk 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
2. Dodatkowo w przypadku dzieci ze szczególnymi z specjalnymi potrzebami rozwojowymi  

i edukacyjnymi wsparcie finansowe obejmie realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, 

maksymalnie 3 dzieci z największymi deficytami z zakresu niwelowania zaburzeń motoryki małej  
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i treningu umiejętności społecznych dla przedszkolaków. Wybór dzieci do wsparcia nastąpi 

podczas realizacji wsparcia, po przeprowadzonej przez placówkę diagnozie dzieci ze szczególnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 
3. Wsparcie zostanie udzielone w postaci dofinansowania do czesnego za świadczone usługi, 

pobieranego od rodziców/opiekunów prawnych za udział dzieci w Projekcie (łączna kwota wkładu 

uczestnika: maksymalnie 3 900 zł za 12 miesięcy udziału w projekcie). Wysokość opłaty 

uzależniona jest od liczby miesięcy udziału w Projekcie i wynosi: 
Liczba miesięcy 
udziału w 
projekcie 

Data rozpoczęcia 
przez dziecko udziału 

w projekcie 

Kwota czesnego za 
miesiąc 

12 m-cy 01.10.2021 325 zł 
11 m-cy 01.11.2021 355 zł 
10 m-cy 01.12.2021 390 zł 
9 m-cy 01.01.2022 433 zł 
8 m-cy 01.02.2022 488 zł 
7 m-cy 01.03.2022 557 zł 
6 m-cy 01.04.2022 650 zł 
1-5 m-cy  po 30.04.2022 700 zł 

4. Opłata jest opłatą stałą, którą należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca. Opłata jest uiszczana 

również w przypadku zamknięcia placówki z przyczyn nieleżących po stronie Realizatora Projektu 

(siła wyższa). Powyższa kwota uwzględnia koszt wyżywienia Uczestników Projektu, jednak nie 
uwzględnia kosztów zajęć dodatkowych realizowanych w przedszkolu, które nie są dofinansowane 

w ramach projektu. 
5. Wsparcie, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, będzie udzielane w okresie realizacji 

Projektu, tj. od dnia podpisania umowy, maksymalnie do dnia 31 sierpnia 2022 roku,. Termin 

zakończenia realizacji Projektu może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia przez Instytucję 

Zarządzającą okresu dofinansowania realizacji Projektu. 
6. Dziecko korzystać będzie z usług przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00 

za wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych, jako wolne przez organ 

prowadzący Przedszkole w tym dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w terminie wskazanym 
Uczestnikowi przez Dyrektorkę Przedszkola z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

7. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, w tym badaniom ewaluacyjnym 

prowadzonym na zlecenie IZ lub Realizatora Projektu w trakcie i po zakończeniu realizacji 

Projektu.  
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§ IV 
Kryteria dostępu do udziału w projekcie dla dzieci 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać dziecko zamieszkałe na terenie gminy miasta Gdańsk 

(zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz 

(pośrednio) jego rodzic/opiekun. 
2. Dziecko zgłaszane do udziału w Projekcie musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a. Mieć miejsce zamieszkania na terenie gminy miasta Gdańsk (zgodnie z Kodeksem Cywilnym); 
b. Znajdować się w wieku przedszkolnym tzn.: 
• Kończyć minimum 3 lata w roku, w którym rozpoczyna udział w Projekcie (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach2 wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, 
które ukończyło 2,5 roku), 

• i nie mieć ukończone więcej niż 6 lat w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie 

do przedszkola. 
c. Posiadać złożony przez rodziców/opiekunów prawnych komplet poprawnie wypełnionych  

i czytelnie podpisanych dokumentów zgłoszeniowych, na które składa się: 
• Formularz Zgłoszenia do Przedszkola Podwodna Kraina. 
• Załącznik nr 1 - Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 
• Załącznik nr 2 - Oświadczenia Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny System 

Teleinformatyczny wspierający realizację Programów Operacyjnych”. 
• Załącznik nr 3 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa 

jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”. 
• Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika Projektu – kryteria rekrutacyjne. 
• Załącznik nr 5 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Projektu. 
• Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez przedszkole. 
Wzory wyżej wymienionych dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu. 

§ V 
 Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 

1. Rekrutacja dzieci odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 
równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizator Projektu i Partner 

zakładają równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie 

potencjalnych Uczestników.  

 
2Za szczególnie przypadek uznaje się: trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka, 
uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa dziecka, poziom rozwoju dziecka umożliwiający dziecku funkcjonowanie w grupie, 
samodzielność. 



 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

5 

 

2. Rodzice kandydatów do przedszkola, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają 

obowiązek zapoznać się z Regulaminem. 
3. Formularz zgłoszeniowy oraz wykaz niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie 

internetowej Realizatora Projektu: https:/ / przedszkolepodwodnakraina.pl oraz w Biurze 

Projektu przy ul. Cienistej 28/66, 80-046 Gdańsk.  
4. Chcąc zgłosić dziecko do Projektu, należy przesłać skanem w formacie doc/pdf na adres: 

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl lub dostarczyć osobiście (po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się na spotkanie pod numerem telefonu: +48 501 441 082) do Biura Projektu  

(ul. Cienista 28/66, 80-046). komplet dokumentów tj. formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi 

załącznikami (wymienione w §4 ust. 2 pkt. c). W przypadku przesyłania dokumentów drogą 

elektroniczną, wymagane jest wypełnienie, podpisanie i zeskanowanie wszystkich dokumentów  

i przesłanie ich w postaci skanu na adres: biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl. 
5. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsca w okresach (turach) 

maksymalnie 1 miesięcznych. 
6. Podczas rekrutacji nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Proces rekrutacji do Projektu 

prowadzony będzie  w V etapach: 
• Etap I – złożenie formularzy zgłoszeniowych przez rodziców/opiekunów prawnych 

potencjalnych uczestników/uczestniczki, 
• Etap II – weryfikacja formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów, 
• Etap IV- ogłoszenie listy uczestników danej rundy rekrutacyjnej, 
• Etap V – dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu przed lub  

w dniu podpisania umowy o świadczenie usług opieki przez Przedszkole. 
7. Weryfikacja formalna złożonych dokumentów polega na weryfikacji następujących elementów: 

a) czy dokumenty zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem o naborze do Projektu, w wyznaczonym 

terminie i w wyznaczony sposób, 
b) czy dokumenty zostały złożone na odpowiednich wzorach, 
c) czy formularz zgłoszeniowy jest wypełniony czytelnie (komputerowo, ewentualnie odręcznie, 

drukowanymi literami), w języku polskim, 
d)  czy dokumenty są kompletne (czy złożono wszystkie wymagane dokumenty, czy dokumenty 

są wypełnione we wszystkich wymaganych polach oraz podpisane przez rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata/kę w wymaganych miejscach), 
e) czy kopie złożonych dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata/ki, 
f) czy kandydat/ka spełnia kryteria określone w §4 ust. 1-2 Regulaminu. 

mailto:biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl
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Dokumenty, które nie będą spełniać ww. kryteriów formalnych zostaną odrzucone. 
8. Dopuszcza się możliwość jednorazowego wniesienia poprawek lub uzupełnienia dokumentów 

zgłoszeniowych na etapie oceny formalnej. Uzupełnieniu podlegać będą uchybienia takie jak: 

brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem, brak podpisu, brak załącznika, nie wypełnienie 

wymaganego pola w formularzu zgłoszeniowym. 
9. Rodzice / opiekunowie prawni kandydatów/ek o konieczności uzupełnienia dokumentacji będą 

powiadamiani drogą elektroniczną na wskazany we wniosku przez kandydata/tkę adres mailowy 
(za potwierdzeniem odbioru poczty elektronicznej) lub w przypadku braku poczty elektronicznej, 

telefonicznie. Uzupełnienia należy dokonać w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od 

otrzymania powiadomienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji. 
10. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  

w projekcie. 
11. Proces rekrutacji do Projektu prowadzony będzie w oparciu o złożone dokumenty, realizację 

założonych wskaźników oraz uzyskaną przez dziecko liczbę punktów w karcie rekrutacyjnej, 

zgodnie z założeniami określonymi w §6 ust. 2, a w przypadku uzyskania przez dwóch 
kandydatów takiej samej liczby punktów przy uwzględnieniu kolejności złożenia kompletnych 

dokumentów zgłoszeniowych (decyduje data, godzina, minuta złożenia dokumentów). 
12. W przypadku wykorzystania miejsc w Projekcie dzieci, które nie dostały się do Projektu z powodu 

niższej ilości punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności według zdobytych 

punktów. 
13. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek spełniających 

wymagane kryteria, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie 

rezultatów oraz wskaźników. 
14. W przypadku wyczerpania ilości miejsc w Projekcie, Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do 

zaniechania prowadzenia dalszej rekrutacji. 
15. Informacje o terminie i szczegółach procesu rekrutacji zamieszczane będą na stronie Realizatora 

Projektu, oraz wywieszane w Biurze Projektu.  
§ VI 

Kwalifikacja Uczestników Projektu 
1. Wyboru Uczestników Projektu na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje 

Komisja Rekrutacyjna. W skład Komisji wchodzić będą współpracownicy Realizatora Projektu. 
2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników danej rundy rekrutacyjnej biorąc pod 

uwagę: 

a) kompletność i poprawność formalną zgłoszenia, 
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b) otrzymaną liczbę punktów (minimalna ilość punktów 2 - za spełnienie kryteriów dostępu, 

maksymalna 35 punktów  – za spełnienie kryteriów dostępu, oraz uzyskanie wszystkich 

punktów premiowych), w następujących kategoriach: 
• Za spełnienie wszystkich kryteriów dostępu, określonych w §4 ust. 1-2. każdy 

Kandydat/kandydatka otrzymuje łącznie 2 punkty.  
• Za spełnienie przez uczestników założonych w projekcie dodatkowych kryteriów 

premiujących Kandydat/kandydatka może otrzymać maksymalnie jednocześnie  

33 punktów . W ramach projektu określono następujące kryteria punktowe:  
o Niepełnosprawność dziecka zgłaszanego do opieki w przedszkolu (na podstawie 

oświadczenia w zał. 4 i dostarczonego orzeczenia o niepełnosprawności) –  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na podstawie oświadczenia w zał. 4) -  

5 punktów. 
o Posiadanie przez rodzinę dziecka zgłaszanego do projektu statusu rodziny 

wielodzietnej (na podstawie oświadczenia w zał. 4) – 5 punktów. 
o Posiadanie przez  rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszanego do projektu 

statusu osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci (na podstawie oświadczenia 

w zał. 4) – 3 punkty. 
o Wiek (w latach) dziecka zgłaszanego w projekcie, na dzień składania formularza 

zgłoszeniowego(na podstawie danych dziecka zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym) –  maksymalnie 10 punktów (10 pkt -wiek:5-6 lat, 7 pkt - wiek:  

4 lata, 3 pkt  - wiek:3 lata, 0 pkt – poniżej 3 lat). 
c) datę i godzinę złożenia zgłoszenia do udziału w Projekcie (w przypadku takiej samej ilości 

punktów i pozycji na liście rekrutacyjnej). 
3. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.  
4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym. 
5. Rodzicie/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do udziału w Projekcie są o tym fakcie 

powiadamiane przez Komisję Rekrutacyjną (telefonicznie lub mailowo). Dwukrotna bezskuteczna 

próba kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym powodować będzie skreślenie dziecka z listy 

osób zakwalifikowanych do Projektu. Zwolnione miejsce zostanie przypisane dziecku 

znajdującemu się na najwyższej pozycji na liście rezerwowej. 
6. Warunkiem rozpoczęcia udziału w Projekcie jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych 

umowy o świadczenie usług opieki przez Przedszkole, której treść zostanie przekazana 

rodzicom/opiekunom prawnym zakwalifikowanych do udziału w Projekcie dzieci po ogłoszeniu 

wyników i dostarczenia oryginałów dokumentów zgłoszeniowych. Niedostarczenie dokumentów  
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w terminie powodować będzie skreślenie dziecka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu  

i zakwalifikowanie do projektu dziecka znajdującego się na najwyższej pozycji na liście 

rezerwowej. 
7. Realizator Projektu zorganizuje spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie, na którym zostaną podpisane umowy o świadczeniu 

usług opieki przez Przedszkole.  
8. Po podpisaniu przez rodziców/ opiekunów prawnych umów dotyczących uczestnictwa w Projekcie, 

dzieci zakwalifikowane do udziału w projekcie stają się Uczestnikami Projektu. 
9. Złożone dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Projekcie nie podlegają zwrotowi. 

§ VII 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w §7 ust. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 

lub innej uzasadnionej przyczyny, nie znanej przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika 
przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług opieki przez Przedszkole. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, której przyczyna nie zostanie zaakceptowana przez 

Instytucję Zarządzającą i spowoduje żądanie zwrotu kosztów dofinansowania uczestnika, 

realizator zastrzega sobie prawo zażądania zwrotu tych środków od rodziców/opiekunów 

prawnych Uczestnika Projektu. 
4. Realizator Projektu ma możliwość żądania od rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika zwrotu 

kosztów poniesionych w związku z udziałem w Projekcie do maksymalnej kwoty kosztu Projektu 

przypadający na Uczestnika Projektu określonego w §1 ust. 12. 
§  VIII 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Przedszkola Podwodna Kraina. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie w 

szczególności: z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu; zmianę 

przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu; zalecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji 

Projektu. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania 
umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą. 
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4. Nie przestrzeganie przez rodziców/ opiekunów prawnych Uczestnika Projektu Regulaminu, może 

skutkować dyscyplinarnym skreśleniem z listy Uczestników Projektu. Decyzje o skreśleniu 

podejmuje Zespół Projektowy. 

5. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu.  
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 6 września 2021 roku.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

• Formularz Zgłoszenia do Przedszkola Podwodna Kraina. 
• Załącznik nr 1 - Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 
• Załącznik nr 2 - Oświadczenia Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny System 

Teleinformatyczny wspierający realizację Programów Operacyjnych”. 
• Załącznik nr 3 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa 

jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”. 
• Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika Projektu – kryteria rekrutacyjne. 
• Załącznik nr 5 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Projektu. 
• Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez przedszkole. 
• Załącznik nr 7 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA PODWODNA KRAINA  

W GDAŃSKU W RAMACH PROJEKTU: 

 „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”,  

nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0088/20 
 

DATA WPŁYWU FORMULARZA:  NUMER FORMULARZA:  

Formularz należy wypełnić wyłącznie w polach białych oraz czytelnie podpisać we wskazanych miejscach. 
Preferowany termin przyjęcia dziecka do przedszkola:  

I. DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO DZIECKO DO PROJEKTU: 
Imię (imiona):  
Nazwisko:  
PESEL:             
II. STATUS NA RYNKU PRACY: 
Osoba pracująca (w tym na urlopie rodzicielskim):  tak 

Wykonywany zawód:    
Miejsce pracy (jeśli dotyczy),  

w tym:  
nazwa firmy:  
adres:  
telefon kontaktowy:  

Osoba bezrobotna/bierna zawodowo:  tak 
III. ADRES ZAMIESZKANIA, DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO 
DZIECKO DO PROJEKTU: 
Ulica i nr domu:  
Miasto i kod:  
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  
IV. DANE OSOBOWE DZIECKA - UCZESTNIKA PROJEKTU: 
Imię (imiona):  
Nazwisko:  
Płeć:  kobieta  mężczyzna 
PESEL:                    
Data i miejsce urodzenia dziecka:  
Wykształcenie:    Brak3   
V. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA- UCZESTNIKA PROJEKTU: 
Ulica i nr domu:  
Miasto i kod:  
Województwo:  
Powiat:  
Gmina:   

 
3 Brak formalnego wykształcenia 
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VI. STATUS NA RYNKU PRACY DZIECKA - UCZESTNIKA PROJEKTU : 

Osoba bierna zawodowo4:  tak   

- w tym:  osoba ucząca się  

VII.INFORMACJE DODATKOWE DOT. DZIECKA - UCZESTNIKA PROJEKTU 5: 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia6 

Tak    Nie  Odmowa  
           podania danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań7 Tak    Nie  Odmowa  
           podania danych 

Osoba z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w 
rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Tak    Nie  Odmowa  
           podania danych 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, np.  
a) która nie ukończyła szkoły podstawowej (i jest w wieku pozaszkolnym);  
b) uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;  
c) zwolniona z zakładu karnego;  
d) osoba korzystająca ze świadczeń lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem 
na podstawie art.7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj: 
spełniająca przesłankę (oprócz w/w):  
• ubóstwa;  
• sieroctwa;  
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;  
• przemocy w rodzinie;  
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 
1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych. 

Tak   
 

 Nie  Odmowa  
           podania danych 

 
4 Osoby bierne zawodowo, to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w  tym: 

1. Studenci studiów stacjonarnych(jeśli nie pracują) 
2.  Doktoranci, pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant 

otrzymuje wynagrodzenie, jest osobą pracującą 
5 W przypadku danych wrażliwych uczestnik ma prawo odmówić podania tych danych. Niekompletność danych w ww. zakresie nie oznacza 
niekwalifikowalności danego uczestnika. 
6 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z 
prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 
żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie 
posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej 
jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski  
7Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań:  

1) Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2) Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla 
imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe 
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3) Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4) Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do 
zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie)  
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VIII. DANE DRUGIEGO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU:   

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

PESEL:             

Adres e-mail:   

Nr telefonu:  

Adres zamieszkania: 
 
 

 

VIII. STATUS NA RYNKU PRACY DANE DRUGIEGO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU: 

Osoba pracująca (w tym na urlopie rodzicielskim):  tak  

Wykonywany zawód:     

Miejsce pracy (jeśli dotyczy), w tym:  nazwa firmy:  

adres:  

telefon kontaktowy:  

Osoba bezrobotna/bierna zawodowo:  tak  
  

 
 
Pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA  

(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA  

(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 
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Załącznik nr 1 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU: 

„ZARZĄDZANIE REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020” 

 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa jakość opieki 
przedszkolnej w Gdańsku” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru 
„Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”: 
1. Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  
a) 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 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)  
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 
r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach  
2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem 
Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem 
dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów 
i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki  
i województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji  
i realizacji. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Przedszkole Podwodna 
Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, w szczególności potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, 
kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach RPO WP 2014-
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji 
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obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o 
podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje 
dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa 
Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) oraz zostały powierzone do przetwarzania 
beneficjentowi realizującemu Projekt - Niepubliczne Przedszkole Podwodna Kraina Iwona 
Potapczuk, ul. Lubuska 20, 80-807 Gdańsk oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz,  
w związku z realizacją Projektu. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a) instytucje pośredniczące, 
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  
w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne, 

c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej 
poleceniami. 
7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości,  

aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 
8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu  
lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji8. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy9. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

13. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

 
8 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
9 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ZBIORU:  

„CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPIERAJĄCY REALIZACJĘ 

PROGRAMÓW OPERACYJNYCH” 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa jakość 
opieki przedszkolnej w Gdańsku” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie  
(00-926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane 

osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  
a) 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego 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 beneficjentem, beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku  
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
2020 Nr RPPM/12/2015. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Przedszkole 
Podwodna Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, w szczególności 
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia 
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 
2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

mailto:iod@miir.gov.pl
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5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd 
Województwa Pomorskiego przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810)  oraz zostały 
powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – Niepubliczne 
Przedszkole Podwodna Kraina Iwona Potapczuk, ul. Lubuska 20, 80-807 Gdańsk oraz 
podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.  

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 
a) instytucje pośredniczące, 
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  
w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne, 

c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom 
usług informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie 
z jej poleceniami. 
7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady 

trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania. 
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  

iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO 

WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 
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Załącznik nr 3 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w 

Gdańsku” 

Ja, niżej podpisany/a..................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

Zamieszkała/y................................................................................................................................................ 

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

Telefon kontaktowy: ..................................................................................................................................... 

Nr PESEL....................................................................................................................................................... 

W związku ze zgłoszeniem dziecka do udziału w Projekcie: „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - 
nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku” oświadczam, że: 
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - 

nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, realizowanym przez Niepubliczne 
Przedszkole Podwodna Kraina Iwona Potapczuk, ul. Lubuska 20, 80-807 Gdańsk, w ramach Osi 
Priorytetowej 3, Działania 3.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020  

2. Potwierdzam, że zgłaszane przeze mnie do udziału w Projekcie dziecko spełnia kryteria 
rekrutacyjne wymienione w Regulaminie Rekrutacji, w tym: 

a. posiada miejsce zamieszkania na terenie gminy miasta Gdańska; 
b. znajduje się w przedziale wiekowym 3-6 lat tzn.: 

• Kończy minimum 3 lata w roku, w którym rozpoczyna udział w projekcie, 
• i nie ma ukończone więcej niż 6 lat w roku kalendarzowym, w którym ubiega się  

o przyjęcie do przedszkola. 
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i akceptuję jego warunki. 
4. Zostałem/am poinformowany/a, iż dziecko będzie uczestniczyć w projekcie współfinansowanym  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych moich  

i mojego dziecka w celu monitorowania i ewaluacji projektu; zostałem/am poinformowany/a  
o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy danych osobowych moich i 
mojego dziecka, co potwierdziłem/am własnoręcznym podpisem na:  

a.  Oświadczeniu uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników 
indywidualnych; 

b. Oświadczeniu uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.  

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych 
wrażliwych10. 

 
10 Dane wrażliwe to dane umieszczone na str. 3 Formularza zgłoszeniowego 
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7. Wyrażam/nie wyrażam11 zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego i mojego dziecka przez 
Niepubliczne Przedszkole Podwodna Kraina Iwona Potapczuk dla celów działań 
informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją projektu „Przedszkole Podwodna 
Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że:  
a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.  
b) mam prawo dostępu do treści moich danych i mojego dziecka oraz ich poprawiania.  
c) mam obowiązek informowania o wszelkich zmianach danych kontaktowych. 

9. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i, że jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia –  
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi następująco: „Kto składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy zeznaje 
nieprawdę, lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 

10. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu, zgodnie z przepisami 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). 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

 

 
11 Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – KRYTERIA REKRUTACYJNE 
 

W związku z przystąpieniem dziecka do Projektu „Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa 

jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku” oświadczam, że: 

 
1. Moje dziecko, zgłoszone do przedszkola posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności nr ………………….………..z 
dnia ……………………ważne do dnia: ………………… 

Tak□ Nie□ 

2. Dochód12 w rodzinie dziecka, zgłaszanego do przedszkola, nie 
przekracza 150% wartości kryterium dochodowego  
(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o których 
mowa  
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Tak□ Nie□ 

3. Jestem rodzicem dziecka zgłaszanego do przedszkola, wychowującego się w 
rodzinie wielodzietnej13, która liczy ……………. dzieci14.  Tak□ Nie□ 

4. Jestem rodzicem samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym 
samotnie gospodarstwo domowe. Jestem15:  

a. stanu wolnego,  
b. wdową/wdowcem,  
c. w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
d. osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
e. osoba pozostająca w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek 

został pozbawiony praw rodzicielskich/ odbywa karę pozbawienia 
wolności 

Tak□ Nie□ 

 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 
 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

 

 

12 Jest to odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł x 150% = 1 051,50 zł, dla osoby w rodzinie – w wysokości 
528,00 zł  x 150% = 792,00 złd 

13 Za rodziny wielodzietne uznawane są takie, w których jest 3 lub więcej potomstwa poniżej 24. roku życia, mieszkającego z rodzicami 
14 Uzupełnić liczbę dzieci, jeśli dotyczy 
15 Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 5 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka przez Województwo 

Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej RPO WP 2014-2020, w celu realizacji, monitoringu, ewaluacji i promocji Projektu  

„Przedszkole Podwodna Kraina 2 - nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, nr 

projektu: RPPM.03.01.00-22-0088/20 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1231). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o celu wykorzystania mojego 

wizerunku16.  

 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI 

PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI 

PROJEKTU): 

 

 

 
16 Cel wykorzystania wizerunku, związany jest z monitoringiem i promocją projektu przez Instytucję Zarządzającą, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego np. w celu informowania społeczeństwa o realizacji Programów Unijnych, przekazywanych raportów i 
sprawozdań z wdrażania programów pomocowych UE. 
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Załącznik nr 6 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię  

i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, wykonywany zawód, miejsce pracy, telefon 

służbowy i kontaktowy, adres e-mail, wizerunek oraz danych osobowych mojego dziecka, 

obejmujących: imię i nazwisko, nr PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania  

i zameldowania, dane o stanie zdrowia oraz wychowaniu dziecka – w celu zapisania dziecka do 

PRZEDSZKOLA i szybkiego kontaktu z rodzicami w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji 

rodzinnej dziecka. Dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i są udostępniane 

tylko PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA, którzy zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy. 

Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo wglądu do zbieranych oraz uzupełniania  

i uaktualniania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne lub nieaktualne. 

Potwierdzam, iż zapoznałem(-am) się z niniejszą Informacją. 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI 

PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI 

PROJEKTU): 
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Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię  

i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, wykonywany zawód, miejsce pracy, telefon 

służbowy i kontaktowy, adres e-mail - w celu zapisania dziecka do PRZEDSZKOLA i szybkiego 

kontaktu z rodzicami w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane 

osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i są udostępniane tylko PRACOWNIKOM 

PRZEDSZKOLA, którzy zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy. Rodzicom (opiekunom 

prawnym) przysługuje prawo wglądu do zbieranych oraz uzupełniania i uaktualniania w razie 

stwierdzenia, że dane te są niekompletne lub nieaktualne. 

Potwierdzam, iż zapoznałem(-am) się z niniejszą Informacją. 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO DRUGIEGO RODZICA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS DRUGIEGO RODZICA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 
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Załącznik nr 7 
 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

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

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

Nr PESEL: …………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż rezygnuję z udziału w Projekcie „Przedszkole Podwodna Kraina 2 

- nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, RPPM.03.01.00-22-0088/20,  realizowanym w 

ramach Osi Priorytetowej 3, Działania 3.1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). 

Jednocześnie informuję, iż przyczyną mojej rezygnacji z udziału w projekcie jest: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ponadto oświadczam, iż ww. powody rezygnacji nie były mi znane w momencie rozpoczęcia udziału  

w Projekcie oraz że zapoznałem/łam się z zasadami rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zawartymi  

w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/ OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA 

(UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU): 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:  

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO DZIECKA(UCZESTNIKA/CZKI 

PROJEKTU): 
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