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Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

(Umowa o udział w projekcie) 
 

„Wychodzę w świat”  
 

(należy wypełnić wyłącznie niebieskim kolorem) 
 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………..………………… 

PESEL………………………………………………………………………………..…………... 

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

Klasa i szkoła: …………...………………………………………………………………………. 
 

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Wychodzę w świat” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 8. „Rozwój edukacji i aktywne 

społeczeństwo”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.4. „Rozwój 

szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez CNJA Edukacja 

Witold Szaszkiewicz Sp. J.,  
 

w zajęciach (rodzaj wsparcia wybierz spośród oferty zajęć przedstawionej w Regulaminie rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie): 
 

□  Zajęcia rozwijające skierowane  

     do uczniów/nic uzdolnionych: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

□  Zajęcia wyrównujące wiedzę: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 

□  Pozostałe wsparcie: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………

 

Jestem świadoma/świadomy*, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zobowiązuję się 

do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału 

w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, że obecność na 

zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub 

wypadkami losowymi. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia 

w celu uzupełnienia dokumentacji projektu. Zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie oraz oświadczam, że dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane 

osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję się 

do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału  

w projekcie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora 

projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji  

i kontroli, wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu do 

moich danych oraz ich poprawiania. 
 

 
 

……………………..………..…………    …...……..…….…..……………….………………………..                         
Miejscowość i data                                                czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna         
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Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

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

Telefon komórkowy/stacjonarny ………………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 

akceptuję jego postanowienia.  
 

2. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że mój syn/moja córka uczestniczy w projekcie 

konkursowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 8. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”,  

Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.4. „Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez CNJA 

Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J.  
 

3. Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących 

wizerunek dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych z udziałem 

dziecka na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych  

i promocyjnych projektu „Wychodzę w świat” oraz na potrzeby informacji i promocji 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

4. Zobowiązuję się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i wypełnienia ankiet 

oceniających projekt, jego rezultaty działań oraz stopień realizacji celów. 
 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka w ramach 

projektu „Wychodzę w świat” przez realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, 

organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, wyrażam zgodę na badanie 

ewaluacyjne, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst 

jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).  
 

 

 

 

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

Miejscowość, data       podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Wypełnia przedstawiciel szkoły zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

OCENA KOMPETENCJI I POTRZEB UCZNIA  

 

1. Zajęcia rozwijające skierowane do uczniów/nic uzdolnionych: (dot. przedmiotów 

wskazanych przez ucznia na 1. Stronie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie). 
 

Rekomendacja (nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy lub dyrektora) w tym – średnia 

ocen z danego przedmiotu (za poprzedni rok szkolny): 

 

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

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

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

        

 

 

         -------------------------- 

            
podpis Rekomendującego 

*w przypadku ucznia z SPE proszę o wpisanie tego w rekomendacji 

 

 

2. Zajęcia wyrównujące wiedzę: (dot. przedmiotów wskazanych przez ucznia na 1. stronie 

Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie). 

 

Opinia/wskazanie  (nauczyciela przedmiotu lub pedagoga lub dyrektora) w tym – średnia 

ocen z danego przedmiotu (za poprzedni rok szkolny): 

 

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

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

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

         
     

         ---------------------- 

            
podpis Opiniującego 

*w przypadku ucznia z SPE proszę o umieszczenie tej informacji w opinii 
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3. Pozostałe wsparcie* (dot. zajęć wskazanych przez ucznia na 1. stronie Deklaracji 

Uczestnictwa w Projekcie). 

 

Opinia/wskazanie  (nauczyciela lub pedagoga lub innego specjalisty) – w tym: numer  

właściwej opinii lub orzeczenia (oryginał do wglądu u Dyrektora szkoły) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

         --------------------- 

            
podpis Opiniującego 

*  Wsparcie udzielane pełnosprawnym uczniom z SPE nie dotyczy uczniów klas II i III szkoły podstawowej (Regulamin konkursu 

Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego). 

 

Wypełnia Komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Uczeń (Imię i nazwisko Uczestnika) ………………………………………………………………. 

został / nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie „Wychodzę w świat” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 

Priorytetowa 8. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 8.3 „Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.4. „Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych,” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez 

CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J. w ramach wsparcia: 

 

1. ………………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt.  

 

2. ………………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt. 

 

3. ………………………………………………………………………………….. uzyskał ………… pkt. 

 

  

UWAGI …………………….………………………………………………………………………………. 

 

 

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

        podpis członka Komisji rekrutacyjnej 


