
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i zasad uczestnictwa w projekcie 
„Z NAUKĄ ZA PAN BRAT” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - NAUCZYCIELE 
 
Ja, niżej podpisana/podpisany (imię/imiona  i nazwisko):  
 
............................................................................................................................. .....................  
 
zamieszkały/zamieszkała: ........................................................................................................  
 
posiadający numer PESEL: ................................................................................ 
deklaruję uczestnictwo w projekcie  "Z NAUKĄ ZA PAN BRAT"  współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne  
 
Oświadczam, że: 
1. Spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie, tj: 
 a) jestem nauczycielem w rozumieniu art. 4 ust. 18 Prawa oświatowego; 
 b) pracuję w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu lub zostanę zatrudniony na potrzeby 
realizacji projektu;  
 c) zostałem poinformowany/zostałam poinformowana  o współfinansowaniu  projektu przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego;  
d) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Z nauką 
za Pan brat” i akceptuję jego postanowienia;  
e) zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że podanie danych jest dobrowolne, 
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 
w ramach projektu oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Przyjmuję 
do wiadomości, że podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych podanych 
w Formularzu zgłoszenia jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
 f) zostałem poinformowany/zostałam poinformowana o konieczności przekazania informacji 
dotyczących mojej sytuacji po zakooczeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakooczenia udziału) 
zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne 
wskaźniki rezultatu bezpośredniego); 
 h) zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że rekomendowany dopuszczalny próg 
nieobecności na zajęciach wynosi 20% jednostek zajęciowych (godzin lekcyjnych lub innych, 
w zależności od określonego przez Beneficjenta wskaźnika/czynnika) w stosunku do całości 
przedsięwzięcia. 
2. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych na potrzeby projektu.  
3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam że dane zawarte w niniejszej Deklaracji udziału 
w projekcie są zgodne z prawdą.  
4. Zobowiązuję się do udziału w szkoleniach/kursach przewidzianych dla nauczycieli danego rodzaju 
zajęd wg zał. nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Z NAUKĄ ZA PAN BRAT”. 
 
 
____________________________                       _____________________________                 
miejscowośd, data                             czytelny podpis uczestnika projektu    
 


