DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Oxfordzik szansą na lepszą edukację. Rozszerzenie
miejsc przedszkolnych we wsi Tuchom.” nr RPPM.03.01.00-22-0022/20
Ja………………………………………………………………(imię i nazwisko) oświadczam, że deklaruję udział mojego
dziecka ………………………………………………………………(imię i nazwisko) w Projekcie pt. „Oxfordzik szansą na lepszą
edukację. Rozszerzenie miejsc przedszkolnych we wsi Tuchom.” nr RPPM.03.01.00-22-0022/20
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1. W związku ze zgłoszeniem do ww. Projektu oświadczam, iż moje dziecko spełnia obligatoryjne kryteria
uprawniające je do udziału w Projekcie, tj:
a. Jest w wieku zgodnym z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
b. Zamieszkuje na terenie gminy Żukowo lub gm. ościennych należących do województwa pomorskiego.
2. Ponadto spełnia/nie spełnia1 fakultatywne kryteria premiujące (zaznaczyć kwadracik, jeżeli dotyczy):
□ uczestnik pochodzi z rodziny wielodzietnej (tzn. rodziny, w której wychowuje się min. 3 dzieci)
□ uczestnik jest dzieckiem z niepełnosprawnością
(należy przedłożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych albo opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej)
□ jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika jest osobą z niepełnosprawnością
(należy przedstawić do wglądu Przedszkolu oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
rodzica/ opiekuna prawnego, wydane przez odpowiedni organ)
□ rodzeństwo uczestnika jest niepełnosprawne
(należy przedstawić do wglądu Przedszkolu oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
rodzeństwa, wydane przez odpowiedni organ)
□ uczestnik jest samotnie wychowywany przez rodzica/opiekuna prawnego
□ uczestnik deklaruje uczestnictwo w projekcie w pełnym terminie, tj. od 1.07.2022r. do 30.06.2023r.
3. Oświadczam również, że zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
i akceptuję jego warunki.
4. Zostałam/-em poinformowana/-y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
5. Zostałam/-em uprzedzona/-y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawidłowego oświadczenia lub zatajenia prawdy. Oświadczam, że w/w dane są aktualne i zgodne z
prawdą.
6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji odnoszących się do realizacji Projektu drogą mailową na
podany w Ankiecie Danych Osobowych adres e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7. W związku z udziałem w Projekcie zgłaszam do przedszkola dziecko pozostające pod moją opieką, którego
dane zostały podane w Ankiecie Danych Osobowych.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
1

Niepotrzebne skreślić.

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

