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Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i  uczestnictwa 
ucznia/uczennicy w projekcie WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. 
Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół 

podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
ucznia/uczennicy w projekcie WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności 

czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z ternu Miasta i Gminy Sztum 
 współfinansowany  przez  Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

L.p. Rodzaj zajęć: (postawić x przy wybranym rodzaju zajęć) 

1.  Specjalistyczne zajęcia  dla uczniów/uczennic zdolnych w bloku humanistycznym  

2.  Specjalistyczne zajęcia artystyczne dla uczniów/uczennic zdolnych   

3.  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów-uczennic  

4.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych dla 
uczniów/uczennic 

 

5.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki dla uczniów/uczennic  

6.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przyrody  dla uczniów/uczennic  

7.  Specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla uczniów/uczennic  

8.  Specjalistyczne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów/uczennic  

9.  Specjalistyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  dla uczniów/uczennic   

10.  Zajęcia w ramach Szkolnych Ośrodków Karier dla uczniów/uczennic  

 
I. Dane osobowe ucznia/uczennicy:  

Dane ucznia/uczennicy: 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  
 

Miejsce urodzenia  
 

Nazwa szkoły  

Klasa  

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy 

Dane rodzica (opiekuna prawnego) do kontaktu: 

Imię  

Nazwisko  
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Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Telefon kontaktowy  

 
 
 

III. Inne informacje i dane o dziecku: 

L.p. Kryteria rekrutacji: 
 

Punkt za  

kryterium 
(wypełnia komisja 

rekrutacyjna) 
1.  

Średnia ocen powyżej  4,0 tj.……………………………………………….……………………………  

2.  
Średnia ocen poniżej  4,0 tj.…………………………………………………………………  

3.  Zamieszkanie na terenie wiejskim w miejscowości:………………………………………………  

4.  Niepełnosprawność  
(jeżeli występuje w rodzinie ucznia w komórce należy wstawić znaczek „X”) 

  

5.  Rodzina niepełna 
 (jeżeli występuje w rodzinie ucznia w komórce należy wstawić znaczek „X”) 

  

6.  Bezrobocie  
(jeżeli występuje w rodzinie ucznia w komórce należy wstawić znaczek „X”) 

  

7.  Wykształcenie rodziców/opiekunów prawnych: 

wykształcenie 

matki:…………………………………………………………………………………………. 

wykształcenie ojca:…………………………………………………………………………………………... 

 

Poniższe kryteria dotyczą tylko zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych 

8.  Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:  
(jeżeli uczeń otrzymał opinię PPP w komórce należy wstawić znaczek „X”) 

  

9.  Zdiagnozowane zaburzenia rozwoju  

(wypełnia rodzic/ opiekun prawny lub wychowawca klasy): 

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

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

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

 

Łączna liczba uzyskanych punktów: 
 

 

IV. Deklaracja zgody na wzięcie udziału ucznia/uczennicy w projekcie.  
Ja, niżej podpisana/y deklaruje zgodę na wzięcie udziału przez moje dziecko 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….  
( imię i nazwisko dziecka) 

w projekcie WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół 
podstawowych z ternu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany  przez  Unię Europejską  w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 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. 

Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pokrywany jest  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 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.  

Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwienie nieobecności 
przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.  

Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że dziecko spełnia 
warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są 
prawdziwe. Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności 
rezygnacji z udziału w projekcie. 

 
 

………………………………………………………………………  
miejscowość, data (podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych)  

 
 

V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych.  
 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze 
stanem faktycznym.  

2. Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w 
formularzu na potrzeby 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. Przysługuje mi 
prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 

 

………………………………………………………………………  
miejscowość, data (podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych)  

 
 

VI. Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu (wypełnia komisja rekrutacyjna).  
 
Na posiedzeniu w dniu ……………………………………  po analizie danych zawartych w deklaracji uczestnictwa 

uczeń/uczennica ……………………………………………………………………………………………….…………….…….. 

został/a zakwalifikowany/na  / nie został/a zakwalifikowany/na 

jako uczestnik projektu WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy 
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rozwojowe szkół podstawowych z ternu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany  przez  Unię Europejską  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Uzasadnienie: 

uczeń/uczennica ……………………………………………………………………………….…………………………….…….. 

spełnił/a/  nie spełnił/a 

wymogi rekrutacyjne. Dokumentacja pracy komisji rekrutacyjnej stanowi integralną część rekrutacji.  
 

 

Uczeń/uczennica zostaje zakwalifikowany na zajęcia: 

L.p. Rodzaj zajęć: (postawić x przy wybranym rodzaju zajęć) 

1.  Specjalistyczne zajęcia  dla uczniów/uczennic zdolnych w bloku humanistycznym  

2.  Specjalistyczne zajęcia artystyczne dla uczniów/uczennic zdolnych   

3.  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów-uczennic  

4.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych dla uczniów/uczennic  

5.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki dla uczniów/uczennic  

6.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie przyrody  dla uczniów/uczennic  

7.  Specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla uczniów/uczennic  

8.  Specjalistyczne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów/uczennic  

9.  Specjalistyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  dla uczniów/uczennic   

10.  Zajęcia w ramach Szkolnych Ośrodków Karier dla uczniów/uczennic  

 

 

………………………………………………………………………..….……………………………………………………  
(podpisy Przewodniczącego Zespołu Rekrutacyjnego i Członków)   

 


