
                   

 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Projekt „Moja przyszłość w moich rękach” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………., zamieszkała/y ……………………………………………..  
 
…………………………………………………………………………….., nr telefonu …………………………………… wyrażam wolę udziału   
w projekcie  Powiatu Głogowskiego, pod nazwą pn. „Moja przyszłość w moich rękach”, Nr projektu:  
PO KL.09.01.02-02-133/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
 
1. Deklaruję udział w następujących zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych: 

Lp. NAZWA ZAJĘĆ 

  

  

  

2. W przypadku zakwalifikowania mnie od udziału w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
kluczowych zobowiązuję się uczestniczyd w zajęciach z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-
zawodowego. Obowiązek nie dotyczy osób, które w zajęciach z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-
zawodowego uczestniczyły w ramach Projektu „Moja przyszłość w moich rękach” w roku szkolnym 2012/2013. 

3. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia. 
4. Oświadczam, iż znane mi są zasady udziału w projekcie oraz Regulamin rekrutacji. 

5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Oświadczam, iż spełniam kryteria udziału w projekcie, ponieważ: 

a) jestem uczniem ……….………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………..(pełna nazwa szkoły)  

b) z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/a poszerzaniem i pozyskiwaniem nowej wiedzy  

z zakresu o znaczeniu priorytetowym dla przyszłej edukacji i zatrudnienia, uzyskaniem informacji  

o korzyściach płynących z wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, możliwościach dalszego kształcenia  

w kontekście własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. 

7.  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym dwa razy w trakcie projektu oraz 

zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakooczeniu udziału w Projekcie (w przypadku 

uczniów/ uczennic gimnazjum obowiązek wypełniają opiekunowie prawni). 

8. Oświadczam, iż do deklaracji uczestnictwa załączam oświadczenie uczestnika projektu. 

9. W przypadku uczniów/ uczennic niepełnoletnich oraz uczniów/ uczennic gimnazjum należy podad dane opiekuna 

prawnego: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie oświadczeo niezgodnych  

z prawdą potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych informacji.  
 

Data: ………………………………………………    Miejscowośd: ……………………………………………………… 

 

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

( czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego kandydata/kandydatki)    (czytelny podpis kandydata/kandydatki) 


