
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 „NOWOCZESNE GIMNAZJUM W NOWYM KORCZYNIE 

I. DANE PODSTAWOWE  
……………… ….………..………                                               
                   Nazwisko                                                                               

……………..………..…………… 
            Miejsce urodzenia                                                         
           
………………………………………..                                                         
                     Pesel   

  
 

□ Kobieta □ Mężczyzna  
 

II. ADRES ZAMELDOWANIA
                        

…………………………………………..    
                     Miejscowość                                           Ulica                                     Nr domu 
 
   …………………………………………… ………………………………….     ….……………..….………      
                    Kod pocztowy  
 

…………………………………………..
                   Województwo 
 

III. ADRES ZAMIESZKANIA
…..………….……………….…                . 

                     Miejscowość                                           Ulica                                     Nr domu 
 
   …………………………………………… ………………………………….     ….……………..….………      
                    Kod pocztowy  
 

…………………………………………..
                   Województwo 
 

         Miejsce zamieszkania:    (Proszę postawi
 
obszar wiejski                             obszar miejski          

 
IV. DANE KONTAKTOWE  
 

        ………………………………….     …………………
Nr telefonu stacjonarnego         Nr telefonu komórkowego             Adres poczty elektronicznej 
 

V. DANE DODATKOWE (Prosz
1. Jestem uczniem/uczennic ą

Korczynie  
 

TAK           Ni   NIE 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„NOWOCZESNE GIMNAZJUM W NOWYM KORCZYNIE – ROZWÓJ KOMPETENCJI 

KLUCZOWYCH UCZNIÓW” 
 
 

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

Nazwisko                                                                                               Imię

              …….…………………………..…   
urodzenia                                                                                 Data urodzenia

                                                        ……………………..………
                                               Wiek 

ADRES ZAMELDOWANIA  

………..    …..………….……………….…    …….………….…………..
                                           Ulica                                     Nr domu 

…………………………………………… ………………………………….     ….……………..….………      
           Poczta           Powiat

………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA  
…….…                . …….………….…………..           …………………………..

                                           Ulica                                     Nr domu 

…………………………………………… ………………………………….     ….……………..….………      
           Poczta           Powiat

………………………………………….. 

ę postawić X przy wybranej odpowiedzi) 

obszar wiejski                             obszar miejski           

 

…………………………..…….           ………………………………..
Nr telefonu stacjonarnego         Nr telefonu komórkowego             Adres poczty elektronicznej 

(Proszę postawić X przy wybranej odpowiedzi)  
Jestem uczniem/uczennic ą Zespołu Szkół - Samorz ądowego Gimnazjum  w Nowym 

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
ROZWÓJ KOMPETENCJI 

……..……………….………..….          
Imię                                                                                      

…….…………………………..…    
Data urodzenia 

……………………..…………. 
Wiek  

…….………….………….. 
                                           Ulica                                     Nr domu  

…………………………………………… ………………………………….     ….……………..….………       
Powiat 

………………………….. 
                                           Ulica                                     Nr domu  

…………………………………………… ………………………………….     ….……………..….………       
Powiat 

…….           ……………………………….. 
Nr telefonu stacjonarnego         Nr telefonu komórkowego             Adres poczty elektronicznej  

dowego Gimnazjum  w Nowym 



 
2. Dochód na jednego członka rodziny mie

 
       do 539 zł                  od 540

 
 

3. Posiadam komputer  :             
         

4. Posiadam ł ącze Internetowe:
 

 
 

5. Co skłoniło Ci ę do uczestnictwa w Projekcie

zainteresowania) 

………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

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

6. Średnia  ocen z przedmiotów realizowanych w projek

/Proszę wpisać oceny końcowe ze 

Matematyka:………………………………………………………………………………………

J. angielski….…………………………………………………………………………..….……… 

J. niemiecki…………………….…………………………………………………………..………

Informatyka:……………………………………………………………………………….………

Geografia, biologia/przyroda……………………………………………………………………

VI. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJ
Deklarując uczestnictwo w Projekcie zobowi
i pozaszkolnych przypisanych wybranej przeze mnie grupie ( Prosz
/ wybranym pakiecie zajęć edukacyjnych): 

  
1) ZAJECIA OBOWI ĄZKOWE

 
 
GR. I 

 
 
 
Gr. II 

 
 
 
Gr. III 

 

 
1.  „Chcemy by ć lepsi z matematyki” 

  2.  „English is fun” – zaję
 

 
1.  „Chcemy by ć lepsi z matematyki” 
2.   Zajęcia z j ęzyka niemieckiego

 
1.  „Chcemy by ć lepsi z matematyki” 
2.   Zajęcia z j ęzyka niemieckiego

Dochód na jednego członka rodziny mie ści si ę w przedziale :  

od 540-600 zł               od 601-800 zł                 powyż

:             TAK              NIE 

cze Internetowe:             TAK             NIE 

 do uczestnictwa w Projekcie  (motywacja  

………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………………….

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

ocen z przedmiotów realizowanych w projek cie  w roku szkolnym: 2012/2013

cowe ze świadectwa/. 

Matematyka:………………………………………………………………………………………

J. angielski….…………………………………………………………………………..….……… 

J. niemiecki…………………….…………………………………………………………..………

Informatyka:……………………………………………………………………………….………

przyroda……………………………………………………………………

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJ ĘCIACH EDUKACYJNYCH 
c uczestnictwo w Projekcie zobowiązuję się uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych 

przypisanych wybranej przeze mnie grupie ( Proszę postawić X przy wybranej grupie 
 edukacyjnych):  

ZKOWE 

 lepsi z matematyki” – zajęcia wyrównawcze z matematyki 
zajęcia z języka angielskiego 

 lepsi z matematyki” – zajęcia wyrównawcze z matematyki
zyka niemieckiego  

 lepsi z matematyki” – zajęcia wyrównawcze z matematyki
niemieckiego  

 

 

 

powyżej 800 zł  

 / opisz swoje 

……………………………….……….………

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

............................ 

cie  w roku szkolnym: 2012/2013  

Matematyka:……………………………………………………………………………………… 

J. angielski….…………………………………………………………………………..….………  

J. niemiecki…………………….…………………………………………………………..……… 

Informatyka:……………………………………………………………………………….……… 

przyroda…………………………………………………………………… 

CIACH EDUKACYJNYCH – WYBÓR ZAJĘĆ.  
ciach pozalekcyjnych  

 postawić X przy wybranej grupie  

z matematyki  
 
 
 

z matematyki  
 
 
 

z matematyki  
 
 



 
 
Gr. IV 

 
 
Gr. V 

 
 
Gr. VI 

 
 
 
Gr.VII 

 
 
Gr.VIII 

 

 
Gr. IX 

 
Ponadto do wyboru: 
 

2) ZAJĘCIA DODATKOWE 
 

„ABC Przedsi ębiorczo ści” – zaj
 
   Zajęcia sportowe  
 

„Artystyczne formy aktywno ś
 
 
„Klub młodych przyrodników” 
 
 
 
„Klub młodych informatyków” 

 
 
 
 
 

 
1.„Chcemy by ć lepsi z matematyki” 
2. Zajęcia z j ęzyka niemieckiego

 
1. „Chcemy by ć lepsi z matematyki” 
2. „English is fun” – zajęcia z j

 

 
 1. „Chcemy by ć lepsi z matematyki” 
 2. „English is fun” – zajęcia z j

 

 
1.„English is fun” – zajęcia  rozwijaj
2.„Klub młodych informatyków” 

 

 
1.„English is fun” – zajęcia z j
2. „Klub młodych informatyków” 

1.„ ABC przedsi ębiorczo ś
2.„ Klub młodych przyrodników

 

CIA DODATKOWE (Proszę zaznaczyć jeden rodzaj zajęć) 

zajęcia z przedsi ębiorczo ści  

„Artystyczne formy aktywno ści ruchowej” – zajęcia z muzyki, teatru i ta

„Klub młodych przyrodników” – zajęcia turystyczno – krajoznawcze  

„Klub młodych informatyków” – zajęcia rozwijaj ące z informatyki  

 lepsi z matematyki” – zajęcia wyrównawcze z matematyki
zyka niemieckiego  

 lepsi z matematyki” – zajęcia wyrównawcze z matematyki
ęcia z j ęzyka angielskiego 

 lepsi z matematyki” – zajęcia wyrównawcze z matematyki
zajęcia z j ęzyka angielskiego  

ęcia  rozwijaj ące z języka angielskiego  
„Klub młodych informatyków” – zajęcia  rozwijaj ące z informatyki  

ęcia z j ęzyka angielskiego  
„Klub młodych informatyków” – zajęcia  rozwijaj ące z informatyki   

biorczo ści” – zajęcia z przedsi ębiorczo ści  
Klub młodych przyrodników ” – zaj ęcia turystyczno - krajoznawcze 

 

 

 

cia z muzyki, teatru i ta ńca  

z matematyki  
 
 
 

z matematyki  
 
 
 
 

z matematyki  
 
 
 

 

 
 

 
 

 



VI. OŚWIADCZENIE KANDYDATA:
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zło
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym o

1. Jestem uczniem/uczennicą Zespołu Szkół 
2. Zostałem(am) poinformowany(a), 

ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. W związku z przystąpieniem do Projektu „Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie 

kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Progra
zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych 
wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
101 poz. 926, z późn. zm.) do celów zwi
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
niezbędnym do wywiązywania si
z realizacji projektu wobec Ś
rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 
Działania 9.1  w województwie 
Dane te wprowadzane są m.in. do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na 
temat osób i instytucji korzystaj
Społecznego oraz określenie efektywno
ewaluacyjnych. W związku z powy
wglądu do swoich danych oraz mo
przetwarzanie danych w przyszło
przetwarzania.  

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odb
Projektu.  

5. Wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdj
audiowizualnych i prezentacyjnych na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

6. Jestem świadomy/a, że złoż
do udziału w projekcie oraz, ż

7. Wyrażam chęć uczestnictwa w zaj
w Projekcie .  

8. W przypadku zakwalifikowania mnie do Projektu zobowi
uczęszczania na zajęcia, czynnego udziału w zaj
uczestnictwa w pokazach i imprezach dot. Projektu.

9. Zostałem(am) zapoznany(a) z 
udziału w Projekcie.  

10. Zostałem(am) zapoznany(a) z zasadami informowania kandydatów o wynikach przeprowadzonej 
kwalifikacji. Zgadzam się na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na li
tych wynikach i upublicznienie jej na stronie internetowej
ogłoszeń znajdującej w jednostce realizuj
potwierdzenia zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie. 

11. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie zobowi
otrzymanych materiałów szkoleniowych.

12. Dane zawarte w pkt. I - II
Szkolnej Nr.……………..…../…………….………. .

13. Dane zawarte w pkt. V – 6 
szkoły ( kserokopia świadectwa uko

 

WIADCZENIE KANDYDATA:   
ści karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zło

wiadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że:  
ą Zespołu Szkół – Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie. 

poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany przez Uni
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

pieniem do Projektu „Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie 
kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyra

 na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych 
liwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 

 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 
n. zm.) do celów związanych z realizacją Projektu organizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Działanie 9.1), a tak
zywania się przez Gminę Nowy Korczyn z obowią

z realizacji projektu wobec Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, który pełni 
ącej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 

w województwie świętokrzyskim.  
ą m.in. do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na 

temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu 
ślenie efektywności realizowanych zadań

zku z powyższym mam świadomość celu zbierania tych danych, prawie 
du do swoich danych oraz możliwości ich aktualizacji. Moja zgoda obejmuje równie

przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel 

 na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się po zako

 na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdj
audiowizualnych i prezentacyjnych na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 

e złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakw
do udziału w projekcie oraz, że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 uczestnictwa w zajęciach zaznaczonych w pkt. VI-  1 , 2

W przypadku zakwalifikowania mnie do Projektu zobowiązuje się
cia, czynnego udziału w zajęciach, przystąpienia do egzaminów oraz 

uczestnictwa w pokazach i imprezach dot. Projektu. 
Zostałem(am) zapoznany(a) z Regulaminem realizacji Projektu / zasadami rekrutacji

Zostałem(am) zapoznany(a) z zasadami informowania kandydatów o wynikach przeprowadzonej 
ę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na li

tych wynikach i upublicznienie jej na stronie internetowej www.nowykorczyn.pl
cej w jednostce realizującej zajęcia. Zgadzam się równie

potwierdzenia zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie.  
W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie zobowiązuję się do niez
otrzymanych materiałów szkoleniowych. 

III Deklaracji  są zgodne z danymi zawartymi w mojej Legitymacji 
olnej Nr.……………..…../…………….………. . 

6 są zgodne z danymi zawartymi w moim ś
wiadectwa ukończenia szkoły 2012/2013). 

       

 

 

 

ci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

dowego Gimnazjum w Nowym Korczynie.  
e Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

pieniem do Projektu „Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie – rozwój 
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrażam 

 na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych 
liwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 

r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 
 Projektu organizowanego w ramach 

2013 (Działanie 9.1), a także w zakresie 
 Nowy Korczyn z obowiązków sprawozdawczych 

tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, który pełni 
cej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 

 m.in. do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na 
cych ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu 

wanych zadań w procesie badań 
 celu zbierania tych danych, prawie 

ci ich aktualizacji. Moja zgoda obejmuje również 
nie zostanie zmieniony cel 

ę po zakończeniu realizacji  

 na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, 
audiowizualnych i prezentacyjnych na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu 

enie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
 zwrotowi.  

2 Deklaracji Uczestnictwa    

e się do systematycznego 
ąpienia do egzaminów oraz 

zasadami rekrutacji /  do 

Zostałem(am) zapoznany(a) z zasadami informowania kandydatów o wynikach przeprowadzonej 
 na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na liście informującej o 

ww.nowykorczyn.pl oraz tablicy 
 również z telefoniczną formą 

ę do niezwłocznego zwrotu 

 zgodne z danymi zawartymi w mojej Legitymacji 

 zgodne z danymi zawartymi w moim świadectwie ukończenia 

 



………………..….………… ………………..….…………
                   Data  Imię

czytelnie 
 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym o
córki zawarte w niniejszej Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie 
 
……………………………..  
Data  
* w przypadku osób niepełnoletnich, zgod
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych podpisuje rodzic lub opiekun prawny

………………..….…………      ……………..…..…………
Imię i nazwisko – wpisać 
czytelnie  

           Podpis ucznia 

ści karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zło
wiadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane dotyczą

iejszej Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie  są prawdziwe. 

  ………..…...…………………….………

* w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na 
ciach pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych podpisuje rodzic lub opiekun prawny 

       Podpis rodzica lub opiekuna prawnego*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………..…..…………  
Podpis ucznia  

karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
e dane dotyczące mojego syna / mojej 

..…...…………………….…………….… 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego* 



 
 

 

 


