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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

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

 

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. 

Zgłoszenie Szkoły do udziału w projekcie „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans 

rozwoju uczniów szkół wiejskich” równoznaczne jest z: 

 udziałem we wszystkich przewidzianych w ramach Projektu  działaniach wszystkich uczniów klas I-VI, 

 udziałem nauczycieli w szkoleniach przewidzianych w Projekcie, 

 prowadzeniem działań projektowych na terenie Szkoły,  

 przyjęciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli podczas zajęć realizowanych 

w ramach Projektu na terenie Szkoły, 

 zapewnieniem wsparcia instytucjonalnego biorącym udział w Projekcie uczniom i nauczycielom, 

 umożliwieniem realizacji spotkań organizatorom Projektu z rodzicami uczniów biorących w nim udział, 

 przyjęciem i efektywnym wykorzystaniem sprzętu, środków dydaktycznych i materiałów przekazanych 

Szkole w ramach Projektu, 

 zapewnieniem dostępu do informacji niezbędnych do realizacji monitoringu i ewaluacji Projektu.  
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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.  

           

 

 

...................................................                              ………………………………………. 

        Miejscowość i data                              pieczęć i podpis Dyrektora szkoły  

   

W imieniu organu prowadzącego szkołę wyrażam zgodę na udział: 

 

  ……………………………………………………………………………………………………...  

      (nazwa szkoły) 

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. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie mienia gminnego w celu realizacji Projektu na terenie 

Szkoły.  

    

 

 

 

 

                                     

……………………………………….       ……………………………………… 

                    Miejscowość i data                       pieczęć i podpis organu wykonawczego 

                                                                                            jednostki samorządu terytorialnego 

 

 

 

 


