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Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” 
 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy 

na kształcenie fachowców!” 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                (imię i nazwisko) 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                     (pełna nazwa i adres szkoły) 
 

kształcąca/y się w zawodzie (branży) …………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                   (nazwa) 

deklaruję udział w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – 

stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. 

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w Biurze 

Projektu, u Szkolnego Koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły, 

- spełniam warunki uczestnictwa w projekcie, 

- zamieszkuję lub uczę się na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego bądź uczę się na terenie województwa wielkopolskiego, 

- zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku na zdjęciach dokumentujących uczestnictwo 

w projekcie, 

Ponadto zobowiązuję się do: 

- obecności w co najmniej 80% godzin wszystkich zajęć, 

http://www.wrzesnia.powiat.pl/
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- wypełniania testów, ankiet (związanymi z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielaniem informacji 

zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. 

 
Uwaga: W przypadku osoby niepełnoletniej, deklaracja uczestnictwa powinna zostać podpisana zarówno przez 

daną osobę, jak i jej prawnego opiekuna. 

 

 

 

……………………………………………… 
                Miejscowość, data 

 …………………………………………………… 
       Czytelny podpis ucznia 
 
 
  

 ………………………………………………………….……….. 
 Podpis opiekuna prawnego (dot. niepełnoletnich uczniów) 

 

 

http://www.wrzesnia.powiat.pl/

