
   

 

 

Załącznik nr 3 b do Regulaminu Rekrutacji 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 

 

Ja, niżej podpisany(a), 

 

........................................................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

zam. .................................................................................................................................................................. 

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

Telefon kontaktowy: ...............................................Nr PESEL: ....................................................... 

 

deklaruję swój udział w projekcie pt. „Siódemka dla wszystkich – upowszechnianie edukacji 

przedszkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 3. Edukacja. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Deklaruje uczestnictwo w formach wsparcia przewidzianych dla nauczycieli Przedszkola Nr 7  

w Kościerzynie. 

2. Spełniam kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

3. Zapoznałam/em się z regulaminem niniejszego projektu i w pełni go akceptuję. 

4. Zostałem/am poinformowana/y, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

5. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego 

wizerunku w działaniach informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją projektu „Siódemka 

dla wszystkich – upowszechnianie edukacji przedszkolnej”. 

 

 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



   

 

 

Zgłoszenie udziału nauczyciela w wybranych formach wsparcia 

 

„Siódemka dla wszystkich – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Formy wsparcia --- 

1. warsztaty "Trudności w nauce i 

problemy zachowania dzieci w 

wieku przedszkolnym w aspekcie 

teorii integracji sensorycznej" 

 Tak 

 Nie 

2. szkolenie TIK w pracy nauczyciela 

wychowania przedszkolnego 

 

 Tak 

 Nie 

3. szkolenie programowania robotów 

LEGO 

 

 Tak 

 Nie 

 

 

 

  

…………………………………………. 

 Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

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



   

 

 

Kryteria wyboru 

Ocena przydatności doskonalenia w zakresie rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych: 

 

Wsparcie nr 1 

□ wysoka przydatność - 4 pkt 

□ umiarkowana przydatność - 2 pkt 

□ niska przydatność – 0 pkt 

 

Wsparcie nr 2 

□ wysoka przydatność - 4 pkt 

□ umiarkowana przydatność - 2 pkt 

□ niska przydatność – 0 pkt 

 

Wsparcie nr 3 

□ wysoka przydatność - 4 pkt 

□ umiarkowana przydatność - 2 pkt 

□ niska przydatność – 0 pkt 

 

 

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

............................................................ 

podpis Dyrektora Przedszkola 

  


