
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

1 

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie na realizację Grantu 3 w ramach 
„Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 
wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i 
kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 
Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na 
zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą borykającą się z problemami w związku 
ze skutkami pandemii COVID -19.  
 
Celem projektu grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków 
postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkoły, 
w tym działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków 
edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań takie jak: wsparcie uczniów przez 
psychologów/pedagogów.  

Młodzież po okresie wymuszonej edukacji zdalnej boryka się z szeregiem 
problemów psychicznych m.in. zaburzenia nastroju, problemy związane z relacjami, 
samotnością, wycofanie się z jakichkolwiek realizowanych wcześniej aktywności, 
trudności z nauką i koncentracją oraz problemy w kontaktach międzyludzkich. 

Na potrzeby projektu przeprowadzono elektroniczne ankiety wśród uczniów, 
na podstawie których sprecyzowano cele i założenia odpowiadając tym samym na 
problemy i potrzeby młodzieży. 
Projektem zostaną objęte Licea Ogólnokształcące.  
W ramach projektu zaplanowano w : 

 LO Tuchów 2 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć indywidualnych, 

 LO w ZSOiZ Ciężkowice 2 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć 
indywidualnych, 

 LO w ZSOiZ  Gromnik 3 gr x 10 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć 
indywidualnych, 

 LO w ZSLiT Wojnicz 1 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć 
indywidualnych, 

 LO w ZSP Zakliczyn 4 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć 
indywidualnych. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok szkolny 2022/2023.  
Realizacja projektu będzie odbywała się na analogicznej zasadzie jak obecnie 

realizowane projekty. Do projektu zaangażowani zostaną specjaliści psychologowie/ 
pedagodzy wyłonieni w postepowaniu przetargowym/rozeznaniu rynku. 
 

Wartość projektu to 38 700,00 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków 
zewnętrznych, 85 % pochodzi z Unii Europejskiej a 15 % z Budżetu Państwa. 
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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Grancie 3 w ramach Projektu pn.
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia
szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół

prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014- 2020

Zasady ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Grancie 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w
ramach  10  Osi  Priorytetowej  Wiedza  i  kompetencje  Działanie  10.1  Rozwój  Kształcenia
Ogólnego  Poddziałanie  10.1.6  Cyfryzacja  szkół  prowadzących  kształcenie  ogólne
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014  -  2020
realizowanym przez  Powiat Tarnowski w okresie od  24 listopada 2022 roku do 23 czerwca
2023 roku.

§ 1

1. Grant 3 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

2. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-
19  poprzez  wielowymiarowe  wsparcie  szkoły,  w  tym  działania  wspomagające
psychologicznie  uczniów  w nadrobieniu  braków edukacyjnych  i  rozwijaniu  zainteresowań
takie jak: wsparcie uczniów przez psychologów/pedagogów.

§ 2

1. Grantodawca: Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.

2. Grantobiorca: Powiat Tarnowski - organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe.
3. Projekt (Grant): Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet

Edukacyjny  II.  Realizacja  wsparcia  szkół  i  placówek  oświatowych  w  ramach  10  Osi
Priorytetowej  Wiedza  i  kompetencje  Działanie  10.1  Rozwój  Kształcenia  Ogólnego
Poddziałanie  10.1.6  Cyfryzacja  szkół  prowadzących  kształcenie  ogólne  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

4. Realizator:  Liceum  Ogólnokształcące  w  Tuchowie,  Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole
Szkół  Ponadpodstawowych  w  Zakliczynie,  Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół
Ogólnokształcących i  Zawodowych w Ciężkowicach,  Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół  Licealnych i  Technicznych w Wojniczu,  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku.

5. RODO: rozporządzenie 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).

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna - powołana przez dyrektora szkoły uczestniczącej w realizacji
projektu, w skład której wejdzie co najmniej dwóch członków i przewodniczący.

7. Uczestnik:  uczeń  Liceum Ogólnokształcącego  w Tuchowie,  Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  w  Ciężkowicach,  Liceum  Ogólnokształcącego  
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w  Zespole  Szkół  Licealnych  i  Technicznych  w  Wojniczu,  Liceum  Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, któremu zostało udzielone
wsparcie w ramach Grantu 3.

§ 3

1. W  ramach  projektu  oferowane  są  zajęcia  „Rozwiązywanie  problemów”  -  działania
wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu
zainteresowań:
1) grupowe:

a) Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie – 2 grupy x 15 godz. dla 20 uczniów,
b) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Ciężkowicach – 2 grupy x 15 godz. dla 10 uczniów,
c) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Gromniku – 3 grupy x 10 godz. dla 40 uczniów,
d) Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół  Licealnych  i  Technicznych  w

Wojniczu – 1 grupa x 15 godz. dla 10 uczniów,
e) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie –

4 grupy x 15 godz. dla 70 uczniów.
2) indywidualne – 10 godz. dla maksymalnie 10 uczniów w każdej szkole.

2. Liczebność jednej grupy zajęciowej nie może przekroczyć 25.
3. W razie zaistnienia potrzeb możliwe są przesunięcia godzin pomiędzy rodzajem zajęć w

danej szkole oraz zmiana liczebności grup.

Kryteria przyjęć i rekrutacja do projektu

§ 4

1. Do udziału w rekrutacji na zajęcia uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) uczą się w:

 Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie lub 
 Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie lub 
 Liceum  Ogólnokształcącym  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  

w Ciężkowicach lub 
 Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu lub
 Liceum  Ogólnokształcącym  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  

w Gromniku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski:
2) dostarczą formularz przystąpienia do projektu,
3) zobowiążą się do aktywnego udziału w zajęciach, o których mowa w § 3.

2. Kandydaci składają dokumenty rekrutacyjne, w szkole w której się uczą.
3. O przyjęciu kandydatów do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń czyli dostarczenie

formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (wzór w załączeniu).
4. W  sytuacji  niezrekrutowania  uczestników  na  zajęcia  indywidualne  ekspert  prowadzący

zajęcia  może zasugerować na podstawie  obserwacji,  iż  osoba/  osoby z zakwalifikowanej
grupy  potrzebują  wsparcia  indywidualnego.  O fakcie  kandydaci  zostaną  poinformowani.  
W przypadku opisanej sytuacji uczestnik dostarczy zgodę z aktualną datą.

5. Rekrutacja odbywa się od 15 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. 
6. Przez  wyczerpanie  miejsc  rozumie  się  stworzenie  oddzielnie  dla  każdej  szkoły  listy

zakwalifikowanych i ewentualnie listy rezerwowej. Limity miejsc:
1) Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie – minimum 20 uczniów maksymalnie 30 uczniów,
2) Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  

w Ciężkowicach – minimum 10 uczniów maksymalnie 20 uczniów,
3) Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  

w Gromniku – minimum 40 uczniów maksymalnie 50 uczniów,
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4) Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół  Licealnych  i  Technicznych  w Wojniczu  –
minimum 10 uczniów maksymalnie 20 uczniów,

5) Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Zakliczynie  –
minimum 70 uczniów maksymalnie 80 uczniów.

7. Do  dnia  5  stycznia  2023  r.  zostaną  stworzone  listy  zakwalifikowanych  i  ewentualnie
rezerwowe na podstawie założeń niniejszego regulaminu.

8. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listę 
rezerwową.

9. Listy zakwalifikowanych i listy rezerwowe zostaną utworzone odrębnie dla szkół ,o których 
mowa w § 3 pkt. 1.

10. Listę zakwalifikowanych tworzą grupy (patrz § 3 pkt. 1) według kolejności zgłoszeń.
11. Listy zakwalifikowanych i rezerwowych dostępne będą w sekretariacie szkoły.
12. W  przypadku  rezygnacji  uczestnika  z  zajęć  zobowiązany  jest  on  złożyć  stosowne

oświadczenie  o  rezygnacji  z  podaniem  jej  powodu.  Miejsce  osoby  rezygnującej  zajmie
kolejna osoba z listy rezerwowej.

13. W  przypadku  osób  z  niepełnosprawnością,  która  uniemożliwia  bądź  utrudnia  jej
samodzielne odczytanie Regulaminu członek komisji  rekrutacyjnej  lub sekretarka szkoły
odczyta Regulamin.

14. W przypadku  osób  z  niepełnosprawnością  członek  komisji  rekrutacyjnej  lub  sekretarka
szkoły  zapewni  pomoc  przy  wypełnianiu  dokumentów  i/lub  wydrukuje  dokumenty  z
zastosowaniem większej czcionki lub z możliwością edycji komputerowej.

15. Wszystkie informacje i formularze związane z uczestnictwem w projekcie dostępne są w
szkole i na stronie internetowej.

16. Dopuszcza  się  możliwość  poprawy  lub  uzupełnienia  złożonych  dokumentów  w  trakcie
trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu.

17. Wszystkie informacje związane z projektem dostępne są w biurze projektu – Starostwo
Powiatowe w Tarnów, ul. Narutowicza 38, 33 - 100 Tarnów, w sekretariacie szkoły oraz na
stronach internetowych Powiatu Tarnowskiego:  www.sp.powiat.tarnow.pl  a także Liceum
Ogólnokształcącego  w  Tuchowie:  www.lo-tuchow.pl,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  
i  Zawodowych  w  Ciężkowicach:  www.umistrzapaderewskiego.pl,  Zespół  Szkół
Ogólnokształcących  i  Zawodowych  w  Gromniku:  www.zsois.gromnik.pl,  Zespół  Szkół
Licealnych  i  Technicznych  w  Wojniczu:  www.wojnicz.edu.pl,  Zespołu  Szkół
Ponadpodstawowych w Zakliczynie: www.zsp-zakliczyn.pl,

Zasady uczestnictwa

§ 5

1. W  szkole  objętej  projektem  osoby  zakwalifikowane  wyłonione  w  drodze  rekrutacji  będą
uczestniczyć w danej formie wsparcia w roku szkolnym 2022/2023. Harmonogram zostanie
ustalony przez dyrektora szkoły i prowadzącego dane zajęcia.

2. Formy wsparcia rozpoczną się najwcześniej w styczniu 2023 r.
3. Uczestnik projektu na prawo do:

1) podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności;
2) zgłaszania uwag do zajęć, w których uczestniczy;
3) bezpłatnego udziału w zajęciach.

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1) regularnego i  terminowego uczestnictwa w zajęciach,  do których się zadeklarował  w

tym,  m.  in.  potwierdzania  udziału  w  zajęciach  na  liście  obecności,  karcie  wsparcia
indywidualnego;

2) aktywnego uczestnictwa we wsparciu, do którego się zadeklarował;
3) udziału w badaniach ankietowych w ramach projektu;
4) kulturalnego zachowania podczas zajęć, odnoszenia się z szacunkiem do pozostałych

uczestników i prowadzących;
5) wypełnienia na początku i na zakończenie spotkań ankiety.
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3. W przypadku braku możliwości  wywiązania  się z  realizacji  udziału  w projekcie  uczestnik
zobowiązany jest natychmiast o tym poinformować.

4. Na wniosek uczestnika z niepełnosprawnością zostaną wprowadzone usprawnienia.
5. Podczas rekrutacji Realizator i Szkoły będą się kierować Zasadą Równości Szans Kobiet  

i Mężczyzn oraz Zasadą Równość Szans i Niedyskryminacji.  Decyzje Realizatora i Szkoły
nie  mogą  nikogo  dyskryminować  z  uwagi  na  płeć,  stan  zdrowia,  niepełnosprawność,
wyznanie, poglądy, rasę, przekonania.

6. Realizator  w  chwili  pojawienia  się  w  Projekcie  osoby  z  niepełnosprawnością  dołoży
wszelkich  starań,  aby  sprostać  oczekiwaniom  osób  z  niepełnosprawnością  względem
dostępności.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

§ 6

1. Administratorem danych osobowych  jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul.
Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. Z administratorem można skontaktować się:
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem starostwo@powiat.tarnow.pl,
 telefonicznie +48 14 688 33 00,
 listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@powiat.tarnow.pl,
 listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  kontaktować  się  w  sprawach  dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu
pn.  „Grant 3 MTA PE II”, jego realizacji  (w tym jego rozliczenia, ewalucji,  monitorowania
efektów), dostosowania warunków realizacji projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością
oraz jego promocji.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.  b) RODO. W przypadku
danych,  które  zostały  lub  zostaną  podane  dobrowolnie  (np.  wizerunek,  stan  zdrowia)
podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz
w przypadku osoby z niepełnosprawnością w odniesieniu do danych dotyczących jej stanu
zdrowia – zgoda, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Podanie danych jest warunkiem umownym i niezbędnym do udziału w rekrutacji i  realizacji,
projektu.  Nie  dotyczy  to  danych  tj.  wizerunek  i  stan  zdrowia,  których  podanie  jest
dobrowolne.

6. Na zasadach określonych w RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania),
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-930 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych  narusza  przepisy  RODO.  Ponadto  w  odniesieniu  do  danych  podanych
dobrowolnie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
żądania usunięcia tych danych.

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat,  licząc od dnia 31 grudnia roku

następującego po rozliczeniu projektu. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych wydanych na
jej podstawie.

9. Odbiorcą  danych  osobowych  będą: odpowiednio  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  
i  Zawodowych  w  Ciężkowicach,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  w
Gromniku,  Zespół  Szkół  Licealnych  i  Technicznych  w  Wojniczu,  Zespół  Szkół
Ponadpodstawowych  
w Zakliczynie, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
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Małopolskiego  na  lata  2014  –  2020,  czyli  Zarządowi  Województwa  Małopolskiego,  
ul.  Basztowa  22,  31-156  Kraków,  adres  do  korespondencji:  ul.  Racławicka  56,  30-017
Kraków);  Instytucji  Pośredniczącej  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014  -  2020,  czyli  Małopolskie  Centrum  Przedsiębiorczości,  
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków oraz podmioty realizujące zajęcia dla uczniów.

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym badania ewaluacyjne,
kontrole lub audyty w ramach RPO WM.

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Na zajęciach sporządzana będzie dokumentacja zdjęciowa, listy obecności / karta wsparcia
indywidualnego.

2. Uczestnik, który osiągnie co najmniej 80% obecności na zajęciach otrzyma zaświadczenie
3. Zajęcia  nie  powinny  kolidować  z  zajęciami  szkolnymi,  zajęciami  projektowymi,  innymi

wydarzeniami, jak: uroczystości szkolne, akademie, wycieczki szkolne.
4. Grant jest w 100% dofinansowany, w tym 85 % pochodzi ze środków Unii Europejskiej a 15

% z Budżetu Państwa.

Sporządziła:                                                                                         Zatwierdził:
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Data wpływu Godzina wpływu Nr wpływu Pieczęć szkoły, podpis osoby przyjmującej

FORMULARZ PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU

Ja, ______________________________________________________ uczeń/ uczennica szkoły: 

____________________________________________________________________________________
zobowiązuję się go aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych i/ lub indywidualnych.*

____________________ _______________________
Miejscowość, data podpis ucznia/ uczennicy

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/podopiecznej / mojego syna/podopiecznego 

 ___________________________________________________________ w zajęciach grupowych i/ lub
indywidualnych* w ramach działań wspomagających psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków
edukacyjnych i  rozwijaniu zainteresowań celem zniwelowania u uczniów skutków postpandemicznych
pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkoły w ramach Grantu 3 w ramach Projektu
pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek
oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia
Ogólnego  Poddziałanie  10.1.6  Cyfryzacja  szkół  prowadzących  kształcenie  ogólne  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

____________________ _______________________
Miejscowość, data podpis rodzica/ opiekuna

Wyrażam  zgodę/nie  wyrażam  zgody*  na  utrwalanie,  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku  w  celach  informacyjno  -  promocyjnych  związanych  z  realizacją  Grantu  3  
w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II  realizowanego
przez: Powiat Tarnowski w szkole do której jestem uczniem/uczennicą.

Moja zgoda/brak mojej zgody* dotyczy moich fotografii  i  nagrań audiowizualnych (w tym filmowych)
utrwalonych w ramach realizacji Grantu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie
internetowej,  publikację  w  mediach,  prasie  i  programach  w  związku  z  publikacją  informacji  o  w/w
projektach.  Dopuszczam  możliwość  przetwarzania  mojego  wizerunku  poprzez:  kadrowanie,  obróbkę
cyfrową itp.

Przyjmuję do wiadomości,  że mogę w dowolnym momencie  wycofać zgodę na przetwarzanie  moich
danych osobowych.

____________________ _________________________________
Miejscowość, data podpis ucznia/ uczennicy/ podpis rodzica/ opiekuna

*niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U . z 2021 r., poz. 1062), art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).
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LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH/ REZERWOWA

w ramach Grantu 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 
II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych  w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego  Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 - 2020

Nazwa szkoły 

Pieczęć szkoły 

Nazwa  zajęć
Rozwiązywanie problemów – zajęcia psychologiczno -

pedagogiczne

Rodzaj Indywidualne/ grupowe

Lp. Imię i nazwisko Data / nr wpływu Rodzaj zajęć
Nr

grupy
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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