
 
 
 
 
 

1 
 

Regulamin naboru uzupełniającego szkół podstawowych do 
projektu „Ferie z ekonomią 5” w roku szkolnym 2022/2023 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady naboru 

uzupełniającego szkół podstawowych do projektu „Ferie z ekonomią 5” (zwanym 

dalej projektem), którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej – Counterpart Fund (zwana dalej Fundacją), z siedzibą przy ul. 

Miedzianej 3A, 00-814 Warszawa, adres e-mail: fze@efrwp.com.pl, strona 

internetowa: www.efrwp.pl; www.feriezekonomia.pl. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas 6-7 szkół podstawowych oraz nauczycieli 

przedmiotu WOS z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców (szkoły 

publiczne i szkoły niepubliczne). 

3. Projekt będzie realizowany w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023. 

4. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 50 szkół podstawowych (z naboru 

podstawowego i uzupełniającego). 

5. Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej  

w okresie jednego tygodnia ferii zimowych (30 godz. dydaktycznych). 

II. Warunki oraz tryb aplikowania do udziału w projekcie 

1. Nabór uzupełniający do projektu prowadzony będzie w terminie od 13 października 

do 18 października 2022 roku. 

2. Do udziału w projekcie mogą przystąpić szkoły podstawowe z terenów wiejskich i 

miast do 20 tys. mieszkańców z całej Polski (szkoły publiczne i niepubliczne).  

3. Nabór uzupełniający szkół podstawowych do projektu zostanie przeprowadzony w 

formie otwartej rekrutacji przy zachowaniu zasady bezstronności i przejrzystości. 

4. Przed przystąpieniem do wypełnienia dokumentów aplikacyjnych należy zapoznać 

się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz ze wzorem umowy 

o współpracy ze szkołą – załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Szkoła podstawowa, zgłaszając udział w projekcie: 

a) oświadcza, że zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

b) w pierwszej kolejności wskazuje nauczyciela przedmiotu wiedza o 

społeczeństwie (dopuszcza się udział nauczyciela innego przedmiotu, który 

posiada wykształcenie lub potwierdzoną [np. szkolenia, kursy] wiedzę 

ekonomiczną) i weźmie udział w obowiązkowym szkoleniu merytorycznym, a 

następnie przeprowadzi zajęcia z uczniami w szkole; 
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c) deklaruje liczbę uczniów, którzy wezmą udział w projekcie, przy założeniu, że 

zgłoszona do udziału w projekcie grupa uczniów nie może liczyć mniej niż 10 i 

nie więcej niż 18 uczniów; 

d) wskazuje termin realizacji zajęć w ramach I etapu projektu (pierwszy lub drugi 

tydzień ferii zimowych).  

6. Szkoła podstawowa zgłasza udział do projektu wypełniając: formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej pod linkiem: 

https://forms.gle/WBGwwdPuuZuu4Gej6  oraz informację o nauczycielu, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych. 

7. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego a przed wysłaniem, należy go 

wydrukować, a następnie wysłać poprzez udostępniony system internetowy.  

8. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez dyrektora 

szkoły. W przypadku niemożliwości podpisania dokumentów przez osoby 

uprawnione wymagane jest pełnomocnictwo dla osoby podpisującej formularz. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.  

9. Informacja o nauczycielu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych powinna zostać 

podpisana przez nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia w ramach projektu. 

10. Wypełnione i podpisane dokumenty aplikacyjne (formularz rekrutacyjny i informacja 

o nauczycielu) należy przesłać w formie skanu na adres: fze@efrwp.com.pl   

11. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 18.10.2022 do godz. 

23:59. 

12. Brak dokumentów aplikacyjnych w wersji zeskanowanej wraz z wymaganymi 

podpisami może skutkować odrzuceniem zgłoszenia. 

13. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, rekrutacja może być kontynuowana 

po upływie wyżej wymienionego terminu. Fundacja poinformuje o przedłużeniu 

rekrutacji na stronie internetowej: www.efrwp.pl i www.feriezekonomia.pl. 

III. Kryteria wyboru szkół do projektu w naborze uzupełniającym 

1. Złożone dokumenty aplikacyjne oceni komisja rekrutacyjna składająca się z 

dwóch przedstawicieli Fundacji.  

2. Na początku dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem:  

a) czy szkoła podstawowa (publiczna/niepubliczna) jest zlokalizowana na 

obszarze wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców; 

b) czy dokumenty aplikacyjne są kompletne; 

c) czy dokumenty aplikacyjne zostały podpisane przez osoby wskazane w pkt. II 

ppkt. 8 i 9 Regulaminu; 

d) czy dokumenty aplikacyjne zostały przesłane w terminie wskazanym w 

Regulaminie. 
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3. W weryfikacji, o której mowa w pkt. III ppkt. 2 uwzględnione zostaną zarówno 

aplikacje szkół z naboru podstawowego, które z przyczyn formalnych nie zostały 

zakwalifikowane do projektu (bez konieczności ponownego przesyłania przez te 

szkoły dokumentów aplikacyjnych w naborze uzupełniającym) oraz zgłoszenia 

szkół, które złożyły swoje aplikacje w naborze uzupełniającym.  

4. Pierwszeństwo udziału w projekcie będzie przysługiwało szkołom, które nie 

uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu „Ferie z ekonomią” i wyznaczą 

nauczyciela przedmiotu WOS, który nie uczestniczył dotychczas w projekcie.  

5. Wszystkie szkoły, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną, zostaną 

pogrupowane według następujących kategorii i zostaną im przypisane 

odpowiednio punkty: 

5.1. Status szkoły w projekcie:  

a) szkoły „nowe”, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Ferie z 

ekonomią” otrzymają 50 pkt; 

b) szkoły, które brały już udział w projekcie „Ferie z ekonomią” otrzymają 20 pkt. 

5.2. Status nauczyciela w projekcie: 

a) nauczyciel przedmiotu WOS, który nie prowadził dotychczas zajęć w ramach 

projektu „Ferie z ekonomią” otrzymają 50 pkt; 

b) nauczyciel przedmiotu WOS, który prowadził już zajęcia w ramach projektu 

„Ferie z ekonomią” otrzymają 30 pkt;  

c) nauczyciel przedmiotu innego niż WOS, który nie prowadził dotychczas zajęć 

w ramach projektu „Ferie z ekonomią” otrzymają 20 pkt; 

d) nauczyciel przedmiotu innego niż WOS, który prowadził już zajęcia w ramach 

projektu „Ferie z ekonomią” – otrzymają 10 pkt. 

6. Każda szkoła otrzyma punkty według następującego algorytmu: 

status szkoły w projekcie + status nauczyciela w projekcie = liczba punktów.  

7. W oparciu o punktację, zostanie stworzona lista rankingowa szkół. Do projektu w 

naborze uzupełniającym zakwalifikowane zostaną szkoły, które uzyskają 

największą liczbę punktów i wypełnią pulę pozostałych miejsc po naborze 

podstawowym.  

8. W przypadku tej samej liczby punktów kwalifikujących do udziału w projekcie, 

będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia w formie zeskanowanej na 

adres fze@efrwp.com.pl .  

9. Lista zakwalifikowanych do projektu szkół zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Fundacji www.efrwp.pl i projektu www.feriezekonomia.pl . 

IV. Ochrona danych osobowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez uczestników 

projektu na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 
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1 pkt a, b 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04. 05.2016r).  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do rekrutacji 

i realizowania projektu, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych. Niewyrażenie przez uczestnika projektu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych sprawia, że udział tej osoby w projekcie nie będzie 

możliwy. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund z siedzibą: 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 

3A. Dane osobowe mogą również zostać przekazane innym podmiotom działającym 

na zlecenie administratora np. w zakresie IT oraz organom państwa upoważnionym 

do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego. Przekazane dane 

osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od 

administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO. 

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępny w biurze 

Fundacji oraz na stronach internetowych www.efrwp.pl i www.feriezekonomia.pl .  

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie 

łącza, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, 

komórkowych, przerwy w dostawie Internetu itp.) oraz nie ponosi odpowiedzialności 

za nieprawidłowe działanie wykorzystanych systemów internetowych, wynikających 

z błędu zewnętrznego. 

3. Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować 

szkoły na stronach internatowych www.efrwp.pl i www.feriezekonomia.pl . 

4. Fundacja zapewni wszystkie możliwe środki ostrożności w celu zminimalizowania 

ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 dla wszystkich uczestników projektu.  

5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Fundacja. 

6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji projektu lub do 

odstąpienia od realizacji projektu bez podania przyczyny. 

http://www.efrwp.pl/
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Załączniki: 
Zał. 1 – wzór umowy ze szkołą. 
Zał. 2 – informacja o nauczycielu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
 

Przyjęto dnia: 13.10.2022 r.  
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Załącznik nr 2  

 
INFORMACJA O NAUCZYCIELU 

 

Imię i nazwisko: 

Rok urodzenia: 

Telefon komórkowy: 

E-mail nauczyciela: 

  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

   

Wykształcenie:  

(uczelnia, lata, kierunek) 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

   

Doświadczenie zawodowe z 

ostatnich 3  lat: 

(miejsca pracy i lata, aktualny 

stopień awansu zawodowego) 

 

 

Nauczany/e przedmiot/y 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

Przebyte szkolenia i kursy: 

 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

Znajomość komputera1: 

 

 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 
       

                                                           
1 Proszę wymienić rodzaje wykorzystywanych aplikacji w tym aplikacji internetowych oraz biegłość w posługiwaniu się nimi 
(b. dobra, dobra, średnia, słaba, nie korzysta). 
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  ………….………………………………… 
         Podpis nauczyciela, data 

  

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w projekcie (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a), b)) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest 

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” z siedzibą w 

Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa) oraz że mam pełne prawo 

dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania 

ich przetwarzania.  

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania udział  

w projekcie nie będzie możliwy. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez 

czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji w projekcie. Po zakończeniu 

rekrutacji, jeżeli szkoła nie zakwalifikuje się do udziału w projekcie, dane osobowe 

nauczyciela zostaną niezwłocznie usunięte. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom działającym na zlecenie administratora np. w zakresie IT oraz organom 

państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa 

krajowego.  

5. Jestem świadomy, że mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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………….…………………………………  
Czytelny podpis nauczyciela, data 

 


