INFORMACJA NT. REKRUTACJI – ROK SZKOLNY 2022/23
Projekt „Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”
realizowany w ramach Priorytetu 8 „Nowoczesna edukacja”, RPO – Lubuskie 2020
dotyczy uczniów wszystkich szkół zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

1) Uczestnicy projektu:
zgodnie z decyzją organów prowadzących, w projekcie biorą udział wszyscy uczniowie - od klasy IV szkoły
podstawowej wzwyż - ze szkół należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (gminy: Czerwieńsk,
Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra).
2) Druki Deklaracji uczestnictwa:
a) dwustronicowy formularz Deklaracji uczestnictwa w projekcie można pobrać z witryny projektowej: www.projektsn.pl
(możemy go też dla Państwa wydrukować),
b) zakres danych w Deklaracji jest od nas niezależny i został określony obowiązującymi przepisami krajowymi
i unijnymi,
c) jedna strona formularza, to dane osobowe ucznia, a druga strona, to zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(wyłącznie w związku z projektem),
d) wypełnienie formularza przez każdego ucznia, biorącego udział w projekcie, jest obowiązkowe.
3) Sprawy organizacyjne:
a) Deklaracja wypełniana jest przez ucznia raz na cały projekt, dlatego w kolejnym roku jego trwania, prosimy Państwa
o wydrukowanie i rozdanie Deklaracji wyłącznie:
• uczniom klas czwartych szkół podstawowych,
• uczniom klas pierwszych szkół średnich, którzy uczęszczali do szkół podstawowych w miejscowościach spoza
MOF Zielona Góra (więc nie uczestniczyli dotąd w projekcie Świat Nauki),
b) Deklaracje powinny być zabrane przez uczniów do domu i wypełnione oraz podpisane przez rodziców lub
opiekunów prawnych (pełnoletni uczniowie mogą je wypełnić i podpisać sami),
c) Deklaracje powinny być wypełnione czytelnie oraz kompletnie (wszystkie pola); prosimy o zwrócenie na to uwagi,
ponieważ dane z Deklaracji są wprowadzane przez pracowników Biura projektu do Systemu Informatycznego,
administrowanego przez Ministra ds. Rozwoju (deklaracje z danymi nieczytelnymi lub niekompletnymi będą
wymagały uzupełnienia),
d) po wypełnieniu Deklaracje powinny wrócić do szkoły (prosimy o ustalenie możliwie krótkiego terminu zwrotu
Deklaracji od uczniów – do szkoły),
e) zebrane przez szkoły deklaracje prosimy możliwie szybko przekazać (również „na raty”) do Biura projektu:
• pocztą lub osobiście do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Zielona Góra ul. Żeromskiego 3) ,
• za pośrednictwem Centrum Nauki Keplera (przy okazji zajęć rozwijających w CNK), albo Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta w Zielonej Górze (Sekretariat Wydziału - ul. Zachodnia 63a),
szkoły, które nie mogą skorzystać z żadnej z powyższych możliwości, prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy, w celu
uzgodnienia innego sposobu przekazania Deklaracji.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3, tel. 68 3202589, 68 3270419, biuro@projektsn.pl

