
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

dla uczniów/uczennic Gimnazjum w Damnicy 

Deklaruję uczestnictwo w projekcie pn  „Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji 
ogólnej w Gminie Damnica”  realizowanym przez Gminę Damnica w ramach Poddziałania 03.02.01 
Jakość edukacji ogólnej Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Proszę zaznaczyć znakiem X zajęcia, w  których  uczeń deklaruje uczestnictwo 

MOŻNA WYBRAĆ WIĘCEJ, NIŻ 1 ZAJĘCIA 

Rodzaj zajęć 
Deklaracja 

uczestnictwa 
Rodzaj zajęć 

Deklaracja 
uczestnictwa 

Zajęcia matematyczne  
Zajęcia wyrównawcze 
z języka angielskiego  

 

Nauka programowania  
Zajęcia wyrównawcze 
z matematyki   

 

Zajęcia przyrodnicze – koło 
biologiczne 

 
Zajęcia wyrównawcze 
z chemii 

 

Zajęcia z fizyki- metoda 
eksperymentu w fizyce 

 
Zajęcia wyrównawcze 
z  fizyki 

 

Zajęcia geograficzne  
Zajęcia wyrównawcze 
z geografii 

 

Zajęcia z języka niemieckiego 
rozwijające umiejętności 
komunikacji 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 
 

Zajęcia doradztwa 
zawodowego 

 Zajęcia rewalidacyjne 
 

DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY 

Imię (imiona) i nazwisko:  
 

Data i miejsce urodzenia :  
 

Płeć dziecka: (zaznaczyć właściwe) K M 

Klasa:   

PESEL:   

Adres zamieszkania:  

Województwo:  Miejscowość:  

Powiat:  Ulica:  

Gmina:  
Nr domu/nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Telefon rodzica/opiekuna prawnego:   

Adres e -mail:  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 
prawnych: 

 



 

 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (zaznaczyć właściwe): 

osoba ucząca się (osoba bierna zawodowo) □ TAK            □ NIE 

Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu: 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

□ TAK            □ NIE            □ Odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem  
z dostępu do mieszkań  

□ TAK            □ NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami □ TAK            □ NIE            □ Odmawiam podania informacji 

Osoba przebywająca  
w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

□ TAK             □ NIE 

  
w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

□ TAK             □ NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się  
z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

□ TAK             □ NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(innej niż wymienione powyżej) 

□ TAK             □ NIE            □ Odmawiam podania informacji 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Od diagnozy do 
metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica” współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  Oświadczam, że dziecko spełnia 
warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział 
w projekcie są prawdziwe, co zaświadczam swoim podpisem. 

 Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego 
uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie szkoły i brania udziału w badaniach 
ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka przez realizatora projektu 
do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli, 
wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i 
lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922).  Przysługuje mi prawo wglądu do 
moich danych oraz ich poprawiania.  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę Damnica i Zarząd 
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  (w całości i we fragmentach) dla potrzeb 
monitoringu, ewaluacji i promocji projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zmian.). Jednocześnie 
oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o celu wykorzystania wizerunku. 

 
W związku z przyznanym mi w ramach projektu wsparciem oświadczam, iż: 

1. Jestem świadomy/a obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu 
bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w 
badaniu ewaluacyjnym, 

2. Zobowiązuję się dostarczyć do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie Oświadczenia uczestnika 
projektu nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie oraz wyrażam zgodę na udział w badaniu 
ankietowym, które odbędzie się po zakończeniu udziału w projekcie. 

 
 

                ……………………………………………  
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego 
opiekuna. 


