
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 „W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie” 

Część A. Wypełnia uczestnik Projektu i opiekun prawny 

 
Ja, …………………………………………………………………………, niżej podpisana/y 
                     (imię i nazwisko uczennicy/ucznia deklarującej/ego przystąpienie do Projektu) 

deklaruję udział w Projekcie pt. ,,W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie”, 
nr RPMA.10.01.01-14-b808/18-00, realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawę – Dzielnicę 
Ursynów m.st. Warszawy, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Oświadczam, że jestem uczennicą/uczniem: 

 CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli 
Czartoryskiej przy ul. S. Szolc-Rogozińskiego w Warszawie 

1. zostałam/em poinformowana/y, że w/w Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

2. zapoznałam/em się z Regulaminem projektu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się 
do regularnego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y. 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria dotyczące uczestnictwa w projekcie. 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach 
informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją w/w projektu. 

Jednocześnie oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie 
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
Deklaruję udział w proponowanych poniżej zajęciach:  

Nazwa zajęć Pole wyboru (x) 

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 
klas I-III 

 

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – zajęcia uzupełniające 
dla maturzystek/maturzystów 

 

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – koła zainteresowań, 
zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo 

 

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – „Przyroda w doświadczeniach”  

 
 ..................................................................... 
Data i popis uczestniczki/uczestnika projektu 
UWAGA: W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej deklaracja musi zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak 

również jej prawnego opiekuna. 

 

 

                               …………………………………………………                                                     
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Część B: Wypełnia szkoła: 
 

Kryterium 1.  
Uczniowie mający 
trudności edukacyjne: 
Opinia 
nauczycielki/nauczyciela 
dot. konieczności 
wsparcia 
uczennicy/ucznia w 
ramach zajęć 
wyrównawczych na 
podstawie ocen ze 
świadectwa. 
 

 
Ocena z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/21: ………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                    

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

                                                                 Podpis nauczycielki/nauczyciela 

Kryterium 2. 
Uczniowie zdolni: 
Opinia 
nauczycielki/nauczyciela 
dot. potrzeby wsparcia 
ucznia w ramach zajęć 
rozwijających na 
podstawie ocen ze 
świadectwa, testów 
sprawdzających wiedzę. 
 
 

 
Ocena z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/21: …………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

                                                                 Podpis nauczycielki/nauczyciela 
Kryterium 3. 
Uczniowie powracający 
z 
zagranicy/cudzoziemcy: 
  
 

Wynik rozmowy z uczniem/uczennicą: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                                                      Podpis nauczycielki/nauczyciela 
 

 


