
 

 

 
 Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 

nauczycieli w Powiecie Oławskim”. 
 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

                                                                                                   Zał. Nr 2 do regulaminu 

Ja, niżej podpisana/y ……………..………………………….……….. deklaruję udział w projekcie pt. 

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli   w powiecie oławskim” nr umowy UDA-POKL 03.05.00-00-187/12-00  

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013  

1. Zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu. Deklaruję 

udział w następującym rodzaju wsparcia: 
 

Lp. Rodzaj zajęć zaznacz (x) 

1. 
Roczny Plan Wspomagania 

 

2. 
Sieci współpracy i samokształcenia: 

 

Sied nr 1:  Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 
 

Sied nr 2: Jak rozwijad twórcze myślenie uczniów 
 

Sied nr 3: Jak radzid sobie ze szkolną absencją-bezpieczeostwo uczniów                 
             w szkole 

 

Sied nr 4: Praca z nowoczesnymi technologiami 
 

Sied nr 5: Jak wspierad dziecko w uczeniu się matematyki 
 

 

2. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym co najmniej dwa 

razy w czasie trwania projektu oraz zobowiązuję się do udzielania odpowiedzi na pytania 

ankietera po zakooczeniu udziału w Projekcie. 

4. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz oświadczam, że 

spełniam warunki uczestnictwa w Projekcie. 

 
 

           …………………………………….            …………………………………..                               
Miejscowośd, data                             czytelny podpis kandydata                        
 

 

 



 

 

 
 Projekt „Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia 

nauczycieli w Powiecie Oławskim”. 
 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim” nr umowy UDA-POKL 

03.05.00-00-187/12-00 ,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego 
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim” nr umowy UDA-POKL 
03.05.00-00-187/12-00  ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji Projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”                
nr  umowy UDA-POKL 03.05.00-00-187/12-00  ewaluacji, monitoringu, kontroli                       
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna        
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) informuję, że zostałem poinformowany o możliwości swojego przyszłego udziału                 
w badaniu ewaluacyjnym, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas 
pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

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

Miejscowośd, data                             Czytelny podpis uczestnika projektu                       
 

  
 
 

 

 

 


