
 

DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………..…………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………… 

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

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

Klasa:…………...…………………………………………………………………………………... 

W roku szkolnym 2018/2019 deklaruję udział w zajęciach w projekcie Kształcenie na 5. 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta 

Leżajsk realizowanym w ramach Poddziałania 9.2. Poprawa jakości kształcenia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

Rodzaj wsparcia proszę wybrać, stawiając x przy wybranej formie zajęć. Można wybrać 

więcej niż jedną formę wsparcia. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie 

rekrutacji. 

 
Nazwa zajęć Liczba grup w 

roku szkolnym 

Liczba 

miejsc w 

ramach 

zajęć 

Termin 

realizacji 

X 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z matematyki 6 4-6 (śr.5) X2018-VI2019  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z chemii 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z fizyki 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z biologii 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019  

Formy rozwijające uzdolnienia uczniów- kółka 

Kółko z matematyki dla kl. IV-VIII 6 śr.4 X2018-VI2019  

Kółko z chemii dla kl. VII-VIII 2 śr.4 X2018-VI2019  

Kółko z fizyki dla kl. VII-VIII 2 śr.4 X2018-VI2019  

Kółko z bilogii dla kl. VII-VIII 2 śr.4 X2018-VI2019  

Laboratoria 

Laboratorium chemiczne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019  

Laboratorium fizyczne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019  

Laboratorium biologiczne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019  

Laboratorium geograficzne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019  

Laboratorium eksperymentów 

Laboratorium eksperymentów dla kl.IV-VIII 1 8-12 

(śr.10) 

I-XII 2019 – 20 

warszt. x2h=40h 
 

Warsztaty robotyki edukacyjnej 

Warsztaty robotyki edukacyjnej dla kl. II, VII, VIII Cała klasa II-VI 2019 16 tyg.x2h = 

32h 
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z z dysleksją, dysortografią, 

dysgrafią dla kl. I-III 

1 3-5 (śr.4) X2018-VI2019  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla z dysleksją, 

dysortografią, dysgrafią dla kl. IV-VI 

1 3-5 (śr.4) X2018-VI2019  

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne  1 2-4 (śr.3) X2018-VI2019  
 



 
 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zapoznałam(em)  się z Regulaminem Projektu i zobowiązują się do jego przestrzegania; 

2) spełniam kryteria kwalifikowalności i wymogi formalne, uprawniające mnie do udziału w 

przedmiotowym Projekcie, określone w Regulaminie Projektu; 

3) zostałam(em) poinformowana(y), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

4) jestem świadoma(y), że nieobecność na zajęciach projektowych w wymiarze większym niż 

dopuszczalna dla danych zajęć powoduje nie otrzymanie zaświadczenia lub wykreślenie mnie z listy 

uczestników zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu; 

5) zobowiązuję się do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem (umożliwiającym 

powiadomienie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) o konieczności rezygnacji z udziału w 

Projekcie w przypadku zaistnienia istotnych powodów; 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą w konsekwencji prowadzić do 

niekwalifikowania mnie do udziału w Projekcie, poinformuję o tym Kierownika Projektu i odstąpię od 

udziału w projekcie; 

7)  zobowiązuję się do udziału w monitoringu Projektu, w szczególności do wypełnienia ankiet;  

8) dane podane w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i w załącznikach są zgodne z prawdą – jestem 

świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie 

prawdy, wynikającej z Kodeksu Karnego; 

9) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Projektu. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielania wsparcia w ramach Projektu. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane są 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) 

10) wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystywanie zdjęć z moim wizerunkiem, wykonywanych 

podczas działań realizowanych w ramach przedmiotowego Projektu dla celów promocyjnych i 

informacyjnych (na przykład na stronie internetowej szkoły).  

                       

                  
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

Leżajsk, 14.09.2018r.                                        …………………………………………….  

                                                                         CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

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

 


