Załącznik nr 2

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisana/y ................................................................................................................
(imię i nazwisko)

 uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie
 nauczyciel/nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie
 rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie *
deklaruję swój udział w projekcie „Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” o nr RPWM.02.02.01-28-0015/19
realizowanym przez Gminę Olsztyn/Szkołę Podstawową nr 9 w Olsztynie. Projekt jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
1. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o zasadach udziału w projekcie
„Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” i spełniam kryteria rekrutacji uprawniające mnie do udziału określone w §3
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em
zakwalifikowana/y (min. 80% obecności na wybranych zajęciach).
3. Deklaruję moje uczestnictwo w wybranych zajęciach projektowych. W sytuacjach losowych, które nie
pozwolą mi uczestniczyć w zajęciach, zobowiązuję się do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
5. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności prawnej za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenia prawdy. Niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie
dane są zgodne z prawdą.
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu o wszelkich zmianach danych
podanych w momencie rekrutacji.
………………………………...
(miejscowość i data)

…..……………………………………………..
(czytelny podpis Uczestnika Projektu)

………………………………………………………………………………
(czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych dziecka)**

*Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź
** W przypadku niepełnoletnich uczestników projektu dokument musi być podpisany także przez rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika
Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie, ul. L. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn,
Tel. 89 534 77 89, email: sekretariat@sp9.olsztyn.eu, www.sp9.olsztyn.eu

Dane uczestników projektu
„Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” (RPWM.02.02.01-28-0015/19)
którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

Dane uczestnika

Dane kontaktowe

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

PESEL

4

Klasa

5

Płeć

6

Województwo

7

Powiat

8

Gmina

9

Kod i miejscowość

10

Ulica, nr domu, nr lokalu

11

Telefon

12

Adres e-mail

☐Kobieta

☐Mężczyzna

WYKSZTAŁCENIE
☐Brak

☐Podstawowe1

☐Gimnazjalne

(brak formalnego wykształcenia)

(kształcenie na poziomie szkoły podstawowej)

(kształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej)

☐Ponadgimnazjalne/średnie ☐Policealne

☐Wyższe

(kształcenie na poziomie szkoły średniej
lub zasadniczej zawodowej)

(kształcenie na poziomie studiów wyższych)

(kształcenie na poziomie wyższym niż kształcenie na
poziomie szkoły średniej)

STATUS NA RYNKU PRACY

Jestem osobą aktywną zawodowo

☐ Tak

☐ Nie

☐ Tak

☐ Nie

Wykonywany zawód
Miejsce zatrudnienia
Jestem osobą bierną zawodowo2
☐ uczę się

☐ nie uczestniczę w kształceniu lub szkoleniu

Jestem osobą bezrobotną

☐ niezarejestrowaną w ewidencji urzędu

☐ zarejestrowaną w ewidencji urzędu

pracy

pracy

☐ jestem osobą długotrwale bezrobotną

☐ Inna

☐ inna

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrantem, osobą obcego pochodzenia

☐Tak ☐Nie

☐Odmowa podania informacji

Jestem osobą z niepełnosprawnościami

☐Tak ☐Nie

☐Odmowa podania informacji

Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej)

☐Tak ☐Nie
☐Tak ☐Nie

☐Odmowa podania informacji

1

Uczniowie szkół podstawowych, co do zasady posiadają już wykształcenie podstawowe
Dzieci i młodzież do 18 roku życia są co do zasady uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie
których można je zaliczyć do osób do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę)
2
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