
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
UCZNIA/UCZENNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

DĄBRÓWCE 
Ja, niżej podpisany/a, .……………………………….…….…… deklaruję udział/udział mojego dziecka .……………………………….…….…… w projekcie „Alfa  
i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce”, realizowanym przez DGA S.A. w partnerstwie z Gminą 
Dopiewo,  współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe). 
 

Nazwa zajęć Wybór (proszę dokonać wyboru przez wstawienie X we 
właściwym wierszu) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. francuskiego  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego  

Koło zainteresowań z matematyki  

Koło zainteresowań z przyrody  

Koło zainteresowań z geografii  

Koło zainteresowań z biologii  

Koło zainteresowań z chemii  

Koło zainteresowań z j. angielskiego   

Koło zainteresowań z j. francuskiego  

Koło zainteresowań z j. niemieckiego  

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne  

Zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie j. angielskiego  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia indywidualne dla uczniów z zakresu doradztwa 
zawodowego 

 

Zajęcia grupowe dla uczniów z zakresu doradztwa 
zawodowego 

 

 

OŚWIADCZENIA DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że: 
1.Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Alfa i omega - wzrost 
kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” i akceptuję jego treść. Moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające 
do udziału w projekcie określone w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Uczniów w Projekcie. 
2. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z budżetu 
państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020. 
3. Jestem świadomy/a, że złożenie przeze mnie dokumentów/dokumentów dotyczących mojego dziecka* nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 
4. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach deklaruję chęć uczestnictwa/uczestnictwa mojego dziecka* w zajęciach grupowych i/lub 
indywidualnych. 
5. Zobowiązuję się/ zobowiązuję moje dziecko do systematycznego udziału w obowiązkowych i wybranych zajęciach. 
6. Wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka w badaniach ankietowych, które będą przeprowadzane w ramach projektu. 
 

 
 

  
 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

rodzica*/opiekuna prawnego* 

Czytelny podpis Ucznia/Uczennicy 
 

 


