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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA 

Deklaruję udział w charakterze beneficjenta w Projekcie pn. „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych 
i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.02-20-416/10-
00, realizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

   
 

…………………………………….     ………………………………. 
Miejscowość i data        Podpis nauczyciela 

DANE 
NAUCZYCIELA 

IMIĘ 
(IMIONA)  

NAZWISKO  

PŁEĆ KOBIETA  MĘŻCZYZNA  PESEL  

DATA URODZENIA  

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE  POMATURALNE  WYŻSZE  

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 7 LAT LUB OPIEKA NAD 
OSOBĄ ZALEŻNĄ TAK  NIE  

DANE 
KONTAKTOWE 

ULICA  NR 
DOMU  NR 

LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ  KOD 
POCZTOWY  

WOJEWÓDZTWO  POWIAT  

TEL. 
STACJONARNY  TEL. 

KOMÓRKOWY  

E-MAIL  OBSZAR 
WIEJSKI  OBSZAR MIEJSKI  

DANE 
ZAKŁADU 

PRACY 

NAZWA   

ADRES   

TEL. 
SŁUŻBOWY  STANOWISKO  
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OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż Projekt „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych  
i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zobowiązuję się do udzielenia niezbędnych informacji dla celów monitoringu i ewaluacji. Powyższe 
dane przedstawione przeze mnie w związku ze zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Rozwijanie 
talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” odpowiadają 
stanowi faktycznemu i są prawdziwe.  
Jestem świadom(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych 
danych.  
Niniejszym zobowiązuję się do aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych w ramach Projektu 
„Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” 
działaniach. 
 
 
 
 
 
                                     
……………………………………….                                           ……………………………….. 
                    Miejscowość i data     Podpis nauczyciela  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


