
 
Załącznik nr 8 do Regulaminu projektu 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  UCZNIA W PROJEKCIE  

(zgoda opiekuna prawnego ucznia na jego uczestnictwo w projekcie) 
„Szkoła nowych czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji” 

RPWM.02.02.01-28-0029/19 

 

Ja, niżej podpisany  
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

deklaruję udział ucznia  

 imię i nazwisko ucznia 

w projekcie pt. „Szkoła nowych czasów- wykorzystanie multimediów w edukacji”, współfinansowanym 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rzecz Gminy Janowiec Kościelny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 , Poddziałanie 
RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów – projekty konkursowe. 
 

Oświadczenia: 
▪ Wyrażam  zgodę i chęć udziału ucznia w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Szkoła nowych czasów - 

wykorzystanie multimediów w edukacji”, zgodnie z przedstawioną Deklaracją. 

▪ Zapoznałem/łam się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji do projektu „Szkoła nowych czasów - wykorzystanie 

multimediów w edukacji” i  zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

▪ Zobowiązuję się do uczestnictwa ucznia w zajęciach oraz do udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu i 

ewaluacji. 

▪ Zobowiązuję się uczestnictwa ucznia w zajęciach i do ich ukończenia mając na uwadze osiągnięcie wskaźników i utrzymanie 

trwałości efektów projektu wynikających z udziału w zajęciach 

▪ Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Polityką równości szans i niedyskryminacji. 

▪ W związku z przystąpieniem ucznia do projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

projektu zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko –Mazurskiego na 

lata 2014 - 2020          

▪ Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz, że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne związane z 

odpowiedzialnością za składanie oświadczeń niegodnych z prawdą. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Data, Miejscowość 
 

 


