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Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  
w Piekarach Śląskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

 

 

Załącznik nr 3a do Regulaminu projektu 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE 
"Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum  

nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" 
 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy……………………..………………….…………………………………………… 
 
PESEL ucznia/uczennicy……………………………………………………….…………………………….…..…………. 
 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na moje* uczestnictwo /córki/syna* …………………………………………………………… 
w projekcie „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  
w Piekarach Śląskich” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego i deklaruję jej/jego udział   w  następujących rodzajach wsparcia: 

 
Oświadczam, iż : 

 Moje* zainteresowania /mojego syna/córki** oraz potrzeby edukacyjne są zbieżne z tematyką projektu pt.. „Pie-

karska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach 

Śląskich”. 

 Zapoznał-am/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Piekarska Akademia Zawodowa - 

wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

 spełniam*/ syn / córka** spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do uczestnictwa w nim. 

 Wyrażam zgodę na badania ankietowe i ewaluacyjne. 

 Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą. 

*Niepotrzebne skreślić  

 

                   ……………………………………………………    …………………………………………………… 
                                 Miejscowość                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego**/  
          pełnoletniego ucznia 
**w przypadku ucznia małoletniego dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni dokumenty 

rekrutacyjne podpisuje uczeń.  


