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DEKLARACJA  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisany/a 
………………………………………………………………………………………………………… 

                      imię i nazwisko ucznia 
                                   
deklaruję uczestnictwo w projekcie: „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje 
- aktywność” realizowanym przez Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę Podstawową nr 1 w Chodzieży na 
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr  RPWP.08.01.02-30-136/16, zawartej w dniu 22.06.2017 roku                
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w ramach Priorytetu                       
8. Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty 
konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w partnerstwie                      
z Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 
 
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie, tj.: 
w dniu przystąpienia do projektu przynależę do jednej z poniższych kategorii Uczestników/Uczestniczek: 
 

jestem uczniem/uczennicą  Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży, 

jestem uczniem/uczennicą Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży, 
 
ponadto zamieszkuję/uczę się na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży i jestem uczniem jednej z ww. szkół, 
 w tym: 

o   jestem uczniem/uczennicą klasy I, 
o   jestem uczniem/uczennicą klasy IV-VI, 

 
jestem nauczycielem/nauczycielką, zatrudnionym/ną w ww. szkole zamieszkującym(ą)/pracującym(ą) 
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – 
Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” z dnia 01.08.2018 roku, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, akceptuję jego wszystkie 
postanowienia oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień. 

 
2. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, iż Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

3. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne (anonimowe ankiety), które odbędą się na początku,                
w trakcie i po zakończeniu udziału w Projekcie, którego celem jest udoskonalenie oferowanej 
dotychczas pomocy  i  lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

 
Pouczenie: uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych  z prawdą*. 

 
 
                    Miejscowość i data                         Czytelny podpis ucznia/uczennicy*        
 
 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna 


