
 

 

Projekt „Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza 
Korczaka w Gliwicach” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. 
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. 
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Załącznik Nr 2A do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
VI. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO * 
 
*w przypadku Ucznia/Uczennicy nie posiadających zdolności do czynności prawnych 
 
1. Oświadczam,    że   jestem    prawnym    opiekunem     .......................................................................  

                                                                                                            (wpisać imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy)   

 
i wyrażam zgodę na jego/jej udział w projekcie „Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach” realizowanym przez 
partnerstwo: Neuroactive Paweł Grabowski i Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości               
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI Wzmacnianie potencjału 
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 
 

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło 
w zajęciach. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyć 
pisemne usprawiedliwienie. 
 

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do 
celów rekrutacji w ramach projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, 
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego                              
i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 
4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej oraz  niniejszym oświadczeniu 

są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzanych przez 
realizatorów projektu danych osobowych w/w Ucznia/Uczennicy, wraz z prawem do żądania ich 
zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

 

5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie  
„Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. 
Janusza Korczaka w Gliwicach”. 
 
 
 
………………………………………                                      …………………………………………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                (podpis opiekuna prawnego) 

 
 

 


