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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III  

w szkołach podstawowych w Gminie Lubin” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
I. Zgoda na udział w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III  
w szkołach podstawowych w Gminie Lubin”: 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................  
...................................  w zajęciach odbywających się w ramach projektu „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania klas I-III  w szkołach podstawowych w Gminie Lubin”.  
 
 

III. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ………………………………………………….. 
…………………………… do celów promocji projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III              
w szkołach podstawowych w Gminie Lubin” w prasie, radiu, telewizji, internetowych przekazach 
multimedialnych, na filmach, fotografiach, oraz innych wydawnictwach drukowanych.  
 
*niepotrzebne skreślić  

 
IV. Spełnienie kryteriów: 
Oświadczam, iż dziecko ……………………………………………………………………………………… spełnia warunki kwalifikujące 
do udziału w niniejszym projekcie tj.: 
 

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. 
Uczęszcza do jednej z Szkół Podstawowych w Szklarach Górnych, Niemstowie, 
Osieku, Raszówce, Siedlcach lub Krzeczynie Wielkim 

  

2. Posiada diagnozę problemów lub potrzeb   

3. Uczęszcza do klas I- III Szkoły Podstawowej   

 
V. Dane personalne dziecka: 

1.  Imię (imiona)  

2.  Nazwisko   

3.  Płeć  Dziewczynka   Chłopiec   4. 
Data 
urodzenia 

 

5. 
Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu   

 6. PESEL  

7. Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

8. 
Telefony 
kontaktowe  

stacjonarny  komórkowy  

 

Instrukcja wypełniania deklaracji uczestnictwa: 
1. Deklarację należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI. 
2. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze projektu – Urząd Gminy w Lubinie przy             

ul. Władysława Łokietka 6a, 59-300 Lubin pokój nr 2 lub w sekretariacie szkoły,  której dziecko jest 
uczniem.  

3. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 076 8403159/121 lub 
stronie internetowej www.gmina.lubin.pl.   
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V. Status dziecka:   

1.  

Osoba nieaktywna 
zawodowo  
Oznacza osobę pozostającą bez 
zatrudnienia, która jednocześnie 
nie zalicza się do kategorii 
bezrobotni. 

Tak   Nie  

 w tym osoba ucząca się lub kształcąca  
(Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego). 

 
VI. Dane personalne rodzica lub opiekuna prawnego: 

1.  Imię (imiona)   

2.  Nazwisko   

3.  Płeć  Kobieta  Mężczyzna  

4.  Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

5.  Telefony kontaktowe  stacjonarny  komórkowy  

6. Adres poczty e-mail   

 

VII. Dane placówki oświatowej do, której uczęszcza dziecko:   

1.  Dane kontaktowe  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość   

obszar   miejski   wiejski 

województwo  powiat  

 
VIII. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach:  

Zajęcia dla dzieci 
ze specyficznymi 
trudnościami w 

czytaniu i pisaniu 
w tym 

zagrożonych 
dysleksją 

Zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w 

zdobywaniu 
umiejętności 

matematycznych 

Zajęcia 
logopedyczne dla 

dzieci z 
zaburzeniami 
rozwoju mowy 

Zajęcia 
socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne 

dla dzieci z 
zaburzeniami 
komunikacji 
społecznej 

Gimnastyka 
korekcyjna dla 
dzieci z wadami 

postawy 

Zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania 
uczniów wybitnie 

uzdolnionych 
artystycznie- z 
zakresu muzyki 

(w tym z zakresu 
tańca) 

      

Zajęcia 
rozwijające 

uczniów wybitnie 
uzdolnionych 

matematycznie i 
przyrodniczo 

Zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania 
uczniów wybitnie 

uzdolnionych 
plastycznie 

Zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania 
uczniów wybitnie 

uzdolnionych 
przyrodniczo 

Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
uczniów wybitnie 

uzdolnionych 
polonistycznie 

Zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania 
uczniów 
wybitnie 

uzdolnionych - 
koło szachowe 

 
 

      

 
 
 
 
............................................................... ............................................................... 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego Miejscowość i data  

 


