
 
 

 

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 3A do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

 im. Janusza Korczaka w Gliwicach 
realizowanym 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 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………….oświadczam, że jestem  

prawnym opiekunem Ucznia/Uczennicy: ……………………………………………………………………………………. 

I deklaruję jego/jej udział w projekcie pn. 

 Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych  im. Janusza 
Korczaka w Gliwicach 

1. Jednocześnie oświadczam, iż Uczeń/Uczennica spełniam kryteria kwalifikowalności 
uprawniające do udziału w projekcie pn. „Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach”, tj. jest 
Uczniem/Uczennicą jednej z poniższych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych im. J. Korczaka  w Gliwicach: 

 Gimnazjum nr 21/Szkoła Podstawowa - uczeń klas IV- VIII 
 IX Liceum Ogólnokształcącego, 
 Zasadniczej Szkole Zawodowej. 
 

2. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany przez                      
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
niniejszym oświadczam, że dane przedstawione w ankiecie rekrutacyjnej do projektu 
odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję warunki Regulaminu 
rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie. 

5. Zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu i 

ewaluacji oraz wyrażam zgodę na udostępnienie  jego/jej wizerunku do celów 

monitoringowych w projekcie (w przypadku dokumentacji fotograficznej w trakcie 

zajęć). 

………………………………………...                                 …………………………………………………………………………….. 
      MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                       PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA W PRZYPADKU 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 



 
 

 

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 3B do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

 im. Janusza Korczaka w Gliwicach 
realizowanym 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 

Ja, niżej podpisany/a…………………..………………………………………………………………………… 
deklaruję swój udział w projekcie pn. 

Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych  im. 
Janusza Korczaka w Gliwicach 

1. Jednocześnie oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do 
udziału w projekcie pn. „Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach”, tj. jestem Uczniem/Uczennicą 
jednej z poniższych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych                            
im. J. Korczaka w Gliwicach: 

 Gimnazjum nr 21 /Szkoła Podstawowa - uczeń klas IV- VIII 
 IX Liceum Ogólnokształcącego, 
 Zasadniczej Szkole Zawodowej. 
 

2. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
niniejszym oświadczam, że dane przedstawione w ankiecie rekrutacyjnej do projektu 
odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję warunki Regulaminu 
rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie. 

5. Zobowiązuję się do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu                       
i ewaluacji oraz wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku do celów 
monitoringowych w projekcie (w przypadku dokumentacji fotograficznej w trakcie 
zajęć). 

 

………………………………………...                         …………………………………………………………………………….. 
      MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                              PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU W PRZYPADKU OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 


