
    
 

 

OŚWIADCZENIE - DEKLARACJA UCZESTNICTWA                       

W PROJEKCIE „Nowoczesna Edukacja w Jedynce” 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………..…….. 

 
deklaruję udział mojego dziecka …........................................................................................................... 

                                                                                                        /imię i nazwisko dziecka/ 
 

w projekcie „Nowoczesna Edukacja w Jedynce” nr RPSW.08.03.02-26-0033/20 
 

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo .                        

Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego .                                           

Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych. 
 

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach               

w okresie 01.09.2020 – 30.06.2022 r. 
 

Deklaruję udział dziecka w następującej formie wsparcia:  
 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 4  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 5  

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 6  

Zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych dla klas 4   

Zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych dla klas 6  

Zajęcia informatyczne   

Zajęcia taneczne  

Zajęcia akrobatyczne  

Zajęcia plastyczne  

Zajęcia muzyczne  

Zajęcia rozwijające kompetencje dla klas 1-3  

Zajęcia koła biologicznego z wykorzystaniem metody eksperymentu  

Zajęcia koła chemicznego z wykorzystaniem metody eksperymentu  

Zajęcia koła geograficznego z wykorzystaniem metody eksperymentu  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze SPE  

Zajęcia logopedyczne dla uczniów ze SPE  

Zajęcia indywidualne z matematyki dla uczniów ze SPE  

Zajęcia indywidualne z j. angielskiego dla uczniów ze SPE  

Zajęcia terapeutyczne sensoryczno-motoryczne dla uczniów ze SPE  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji udziału mojego dziecka                             

w projekcie i przyjmuję postanowienia tam zawarte bez zastrzeżeń. Zostałem/łam 

poinformowany/,  iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Potwierdzam, że dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są aktualne i zgodne                         

z prawdą. 

 



Oświadczam, że w związku z przyznaniem dla Gmina Kielce/Szkoły Podstawowej                  

nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Nowoczesna Edukacja                                  

w Jedynce” RPSW.08.03.02-26-0033/20, nie skorzystałem/am i nie będę korzystał/a z pomocy 

pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych 

samych wydatków kwalifikowalnych związanych z w/w projektem. 

 

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

/Miejscowość i data/ /czytelny podpis rodzica/ opiekuna uczestnika projektu/ 


