
Stowarzyszenie Przyjaciół Elektryka                             

   

1 
 

 

 

Regulamin rekrutacji do projektu  „Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników 

 z Elektryka” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Elektryka z siedzibą   

w Białymstoku we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych 

 im. prof. Janusza  Groszkowskiego w Białymstoku. 

Projekt jest współfinansowane ze środków  

 na realizację zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego.    

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

W okresie od 06.06.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przyjaciół 

Elektryka realizuje projekt pod nazwą  „Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników 

 z Elektryka”. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego na 

realizację zadania publicznego. Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Elektryka we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego  

w Białymstoku. 

W realizacji projektu uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych  

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku mieszczącego się  przy al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 14, w Białymstoku.  

Celem głównym realizowanego zadania publicznego jest wszechstronny rozwój kreatywności, 

innowacyjności oraz samodzielności uczniów i nauczycieli ZSE, kształtowanie umiejętności 

zawodowych i rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiający wzrost konkurencyjności uczniów 

z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku na rynku pracy 

dzięki realizacji kursu dla 20 uczniów i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego ZSE 

i przeszkoleniu 20 uczniów z Internetu Rzeczy (IoT) oraz przeszkoleniu 5 nauczycieli  

z Przygotowania do pracy z uczniami w pracowni IoT. 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. 

Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. 

W ramach projektu „Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka” zostaną 

zrealizowane między innymi następujące działania: 

1. Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia dla 10-uczniów z IoT, w terminie od 

16.09.2019 r. do 30.09.2019 roku: 

a. realizacja 20 - godzin szkolenia teoretycznego w formie e-learningu; 

b. realizacja 20-godzinnego szkolenia praktycznego dla 10 uczniów; 

c. projekt 3D oraz wydruk obudów na minikomputer mikrokontroler przez uczniów; 

d. tworzenie własnych projektów przez uczniów, wybór i nagrodzenie najlepszych prac. 
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2. Przeprowadzenie szkolenia dla 10-uczniów z IoT, w terminie od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 

roku: 

a. realizacja 20 - godzin szkolenia teoretycznego w formie e-learningu; 

b. realizacja 20-godzinnego szkolenia praktycznego dla 10 uczniów; 

c. projekt 3D oraz wydruk obudów na minikomputer mikrokontroler przez uczniów; 

d. tworzenie własnych projektów przez uczniów, wybór i nagrodzenie najlepszych prac. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszelkie wydatki związane z udziałem w projekcie ponoszone 

są ze środków projektu. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie  

o ukończeniu szkolenia z Internetu Rzeczy (IoT). 

 

 

 

 

§ 2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

 

 Zgodnie z założeniami regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego  

pn.: „Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”   

nr umowy: 6/2019/SPE z dnia 23 maja 2019 roku oraz ofertą realizacji zadania publicznego 

(wnioskiem o dofinansowanie) uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być uczniowi  

 i uczennice Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego  

w Białymstoku zamieszkali na terenie województwa podlaskiego.  

§ 3 

TERMIN PROWADZENIA NABORU I REKRUTACJI  

 

Nabór uczniów do projektu będzie prowadzony od 2 września 2019 r. do 15 września 2019 

roku. 

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników do projektu Projektodawca może 

ogłosić dodatkowy nabór.  

§ 4 

WARUNKI KWALIFIKACJI 

 

Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i dostarczenie go do Koordynatora projektu Magdaleny Szeligowskiej (pokój 

P20C). Należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne pytania i fakt, iż na formularzu muszą 

znaleźć się podpisy ucznia i rodzica/opiekuna prawnego. 

W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

wejdą:  
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Koordynator projektu – Pani Magdalena Szeligowska  

Wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych – Pan Dariusz Tomczak 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych -Rafał Michałowski. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie  kompletu dokumentów (załącznik nr 1, 

załącznik nr 2, załącznik nr 3) w biurze projektu tj. Pokój P20C. W pierwszej kolejności komisja 

dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Następnie 

dokonany zostanie wybór uczniów i uczennic zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie, według 

następujących kryteriów:  

-miejsce zamieszkania województwo podlaskie, 

-uczeń klasy I lub II  Technikum Elektrycznego, 

-zainteresowanie programowaniem, 

-podpisane oświadczenie o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby 

Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

−zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

Weryfikacja w/w kryteriów odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń  

w formularzu rekrutacyjnym. 

W formularzu rekrutacyjnym należy zaznaczyć wybrany termin szkolenia. W przypadku 

większej ilości chętnych niż dostępna liczba miejsc w danym terminie o terminie szkolenia 

zadecyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji sporządzone zostaną listy 

zakwalifikowanych uczestników projektu wraz z listą rezerwową w przypadku przekroczenia 

liczby dostępnych miejsc.  Wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

Ocena kryteriów następuje w systemie punktowym.: 
-miejsce zamieszkania województwo podlaskie – 1 pkt. 

-zainteresowanie programowaniem- 1 pkt. 

−zapoznanie się z niniejszym Regulaminem- 1pkt. 

W przypadku otrzymania przez kandydatów jednakowej liczby punktów przez więcej niż jedną 

osobę na ostatnim kwalifikującym się miejscu decydujące znaczenie będzie miała kolejność 

zgłoszeń do w/w projektu. 

Lista zakwalifikowanych uczestników wywieszona zostanie w biurze projektu (pokój P20C). 

Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik podpisuje oświadczenie o uczestnictwie  

w w/w projekcie. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 

 

1.Obowiązki uczestników projektu:  

-przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

-udział w szkoleniach projektowych, 
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-uczestnictwo w monitorowaniu projektu, tj. wpis na listę uczestników, podpisanie listy 

obecności na szkoleniach, uczestnictwo w szkoleniu w formie e-learningu, 

-upowszechnianie rezultatów projektu.  

  

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora 
projektu.  
2. Niniejszy „Regulamin rekrutacji ” zatwierdza oraz zmienia Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Elektryka.  
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji” należy do Koordynatora Projektu.  
4. Całą dokumentację przechowuje się do 31.12.2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Elektryka, w teczkach spraw przeznaczonych na ten cel.  
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stowarzyszenie Przyjaciół Elektryka                             

   

5 
 

 

Załącznik nr 1  

Formularz rekrutacyjny dla uczniów 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imiona   

Nazwisko   

Data urodzenia   
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) 
 
   

Telefon kontaktowy   

Email   

Klasa  

Telefon kontaktowy do rodziców  
Dlaczego chciałabym/chciałbym uczestniczyć w projekcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Oświadczam, że: 

 

 mieszkam na terenie województwa podlaskiego 
 jestem uczniem klasy I lub II  TE 
 jestem zainteresowany programowaniem 
 zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji 
 
 
 
Miejscowość i data ................................................................................. 
 
Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki ........................................................................................................ 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ................................................................................................ 
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Załącznik nr 2 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 
Informuję, że: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 
„ELEKTRYKA”, z siedzibą w Białymstoku, przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14,mail: 
stprzyjaciolelektryka@gmail.com. 
2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  
o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne do realizacji projektu pt.: 
„Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”, realizowanego przez  
Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” na zlecenie Województwa Podlaskiego. Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do: 
-realizacji projektu „Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”,  
-zawarcia stosownych umów, monitoringu, ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach ww. projektu. 
4.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 
5.Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udziału w projekcie. 
6.Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów o realizację 
zadań publicznych oraz projektów, przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu. 
7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 
- prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

 
 

………………………………………………………………………. 
Data i  czytelny podpis osoby pełnoletniej, 
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w przypadku osoby nie pełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 
 
Załącznik nr 3 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w związku z realizacją projektu pt.: „Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników  
z Elektryka”. 
 
 

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

Data i  czytelny podpis osoby pełnoletniej, 
w przypadku osoby nie pełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 


