ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU
W PROJEKCIE „LABORATORIUM KOMPETENCJI – INFORMATYCZNYCH,
MATEMATYCZNYCH, JĘZYKOWYCHI”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Laboratorium kompetencji-informatycznych, matematycznych, językowych”
I okres wrzesień 2020 – czerwiec 2021
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
Klasa ……………….
Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie RPWM.02.02.01-28-0119/17
pt.: „Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych”
realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów-projekty konkursowe.
1. Deklaruję udział w następujących zajęciach rozwijających i podnoszących umiejętności z:
 j. angielskiego
 j. hiszpańskiego
 matematyki
 informatyki – „Tworzenie grafiki komputerowej”
 informatyki – „Tworzenie aplikacji webowych”
Po zapoznaniu się z ofertą projektu zgłaszam chęć udziału w oferowanych działaniach.
2. Deklaruję swoje uczestnictwo w zajęciach i wyjazdach realizowanych w ramach projektu
„Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych” i zobowiązuję
się jednocześnie do uczestnictwa w minimum 70% przewidzianych zajęć pozalekcyjnych.
3. Oświadczam, iż znane mi są zasady udziału w projekcie oraz Regulamin Rekrutacji.
Projekt „LABORATORIUM KOMPETENCJI-INFORMATYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH,JĘZYKOWYCH” współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Jednocześnie świadomy i pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, oświadczam niniejszym, iż spełniam kryteria udziału w Projekcie, ponieważ:
a) jestem uczniem Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego,
b) zgłaszam dobrowolny udział w projekcie w celu wyrównania poziomu wiedzy,
rozwijania pasji, zainteresowań i podnoszenia ogólnego poziomu wykształcenia.
6. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie Projektu
oraz zobowiązuję się do udzielenia odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w
Projekcie.
7. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa załączam oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Data: ……………
………………………………….
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

Miejscowość: ………………………………
……………………………………….
(czytelny podpis kandydata)
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