
   

 

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu 

 

 

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 udział w projekcie pt. „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji 

kościerskich uczniów” nr RPPM.03.02.01-22-0175/15-00 realizowanym przez Gminę Miejską 

Kościerzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość 

edukacji ogólnej; 

 a) w ramach projektu deklaruję udział w kursie*: 

  stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym 

  obsługi narzędzi Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (kursie obsługi narzędzi TIK) 

  z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się 

  z zakresu nauczania metodą eksperymentu 

b) oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie**, tzn.: 

 jestem pracownikiem placówki oświatowej objętej wsparciem w ramach projektu, podlegającej 

organowi prowadzącemu - Gminie Miejskiej Kościerzyna (beneficjent projektu)   

- w przypadku objęcia wsparciem w postaci uczestnictwa w wybranym kursie: 

   kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym -  

jestem nauczycielem  języka angielskiego z I etapu edukacyjnego (kobietą), 

  kurs obsługi narzędzi Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (kurs obsługi narzędzi TIK) - 

jestem nauczycielem języka angielskiego z I etapu edukacyjnego (kobietą), 

  kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się – jestem nauczycielem  

I lub II etapu edukacyjnego (dla etapu I wymagane kształcenie lub możliwość kształcenia  

w klasach III), 

  kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu -  jestem nauczycielem przedmiotów 

matematyczno-technicznych i przyrodniczych II lub III etapu edukacyjnego. 



   

 

 

 c) zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego zapisy; 

 d) zostałem/am poinformowany/a, 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; 

 e) zostałem/am poinformowany/a, iż udział w projekcie jest bezpłatny; 

 f) zobowiązuję się do regularnego i punktualnego uczestnictwa w kursie/ach; 

 g) zgadzam się na przeprowadzenie badań kompetencji na początek i koniec udziału w kursie; 

 h) jestem świadomy/a, że moja obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwienia 

nieobecności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

i) wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w trakcie realizacji projektu - udzielam 

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, bez 

konieczności uzyskiwania każdorazowo mojej akceptacji. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie 

wykonanych zdjęć wyłącznie w celu informowania o projekcie i jego promocji; 

j) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 

potwierdzam ich prawdziwość własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

  

Kościerzyna, ………………..r. 

  

 …………………………………………. 

   czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

* właściwe zaznaczyć stawiając znak „x” 

** uzupełnić w odniesieniu do wybranego typu wsparcia 

 


