
Załącznik nr 3  

do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” 

 

 

 

 

Człowiek najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

DDEEKKLLAARRAACCJJAA  

pprrzzyyssttąąppiieenniiaa  ii  uucczzeessttnniiccttwwaa  ddyyrreekkttoorraa//kkii  nnaauucczzyycciieellaa//kkii    ww    pprroojjeekkcciiee  

  ppnn..„„NNoowwyy  ssyysstteemm  ddoosskkoonnaalleenniiaa  nnaauucczzyycciieellii  ww  ppoowwiieecciiee  ppuułłttuusskkiimm””  

 

Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a .................................................................................................................................................................................. 

(adres zameldowania) 

nr PESEL: ........................................................... 

 

1. Dobrowolnie deklaruję swój udział w projekcie pn.„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe 

wspieranie rozwoju szkół, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-114/12-00 zawartej pomiędzy Powiatem 

Pułtuskim, a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

2. Zobowiązuję się do: 

1) Aktywnego udziału we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia, zgodnie z założeniami projektu. 

2) Wypełniania dokumentów dostarczonych przez personel zarządzający i merytoryczny projektu. 

3) Wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu projektu, którego celem będzie udoskonalenie oferty  

pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

 

3. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/am się i akceptuję warunki wskazane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim”. 

2) Spełniam kryteria kwalifikowalności
1
 uprawniające do  udziału w projekcie, a dane przedstawione przeze mnie 

w formularzu zgłoszeniowym
2
 odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania niniejszej 

deklaracji. 

 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

w brzmieniu: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3” oświadczam, że dane zawarte w niniejszej przystąpienia i uczestnictwa szkoły/przedszkola* w projekcie  

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” są zgodne z prawdą. 

 

.......................................................                                                   ............................................................... 

            Data podpisania deklaracji                                     Podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 
 

1 
W zajęciach może wziąć udział osoba, która spełni następujące kryteria: 

        1) posiada zatrudnienie w placówce zgłoszonej do projektu, 

        2) przekaże formularz PEFS oraz deklarację uczestnictwa i oświadczenie uczestnika projektu. 
2
 Formularz zgłoszeniowy nie dotyczy dyrektorów/ek 


