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Załącznik 2: Deklaracja uczestnictwa 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w Projekcie pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich 

szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.“ realizowanym przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego we Wrocławiu w imieniu Gminy Wrocław  

 
Ja, niżej podpisana/y............................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

Uczennica/uczeń szkoły........................................................................................... 
 
 

............................................................................................................................ 
(pełna nazwa i adres szkoły) 

 

deklaruję udział w Projekcie pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we 

wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe“ realizowanym przez Gminę 

Wrocław we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy– konkursy 

horyzontalne, i oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we 

wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” i tym samym 

zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie 

określone w §3 pkt. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od 

stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe”, tj.: 

-jestem osobą w wieku 15-24 lata 

-jestem uczniem/uczennicą w jednej ze szkół objętych projektem 

-kształcę się w jednym z wymienionych obszarów kształcenia: mechaniczny i 

górniczo-hutniczy, elektryczno-energetyczny, administracyjno-usługowy, 

turystyczno-gastronomiczny 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z moim udziałem w 

trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu; 

4. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich 

szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”  w przypadku nieuzasadnionej 

rezygnacji z udziału w projekcie mogę zostać obciążony kosztami udziału w 

projekcie w wysokości 6841,53 zł;  

                                                 
*
 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
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5. Zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji do 4 

tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie; 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji i 

promocji Projektu; 

7. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

UWAGA: W przypadku osoby niepełnoletniej, deklaracja uczestnictwa powinna zostać podpisana zarówno przez 

daną osobę, jak i jej prawnego opiekuna. 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis 
uczestnika/uczestniczki 

 

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

Podpis opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki w przypadku osoby niepełnoletniej 
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INFORMACJE DODATKOWE 

nt. Uczestników Projektu pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we 

wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe“ 

 
Czy uczestnik projektu przynależy do mniejszości narodowej lub etnicznej, jest 

migrantem, osobą obcego pochodzenia? 

 

☐ tak                      
 

☐ nie 
 

☐ odmowa podania 

informacji 

 

Czy uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań? 
 
☐ tak                      

 
☐ nie 

 

Czy uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej? 
(m.in. osoba zamieszkująca na terenach wiejskich**, bezdomna, wykluczona z dostępu 

do mieszkań, osoba uzależniona od narkotyków) 

☐ tak                      ☐ nie ☐ odmowa podania 

informacji 

UWAGA: W przypadku osoby niepełnoletniej, deklaracja uczestnictwa powinna zostać podpisana zarówno przez 

daną osobę, jak i jej prawnego opiekuna. 

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

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis 
uczestnika/uczestniczki 

 

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

Podpis opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki w przypadku osoby niepełnoletniej 

________________________ 

 
** Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 
2014 r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji 
DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny 
wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). W województwie 
dolnośląskim jako obszary wiejskie zostały wskazane gminy: Bolesławiec (gmina wiejska), Gromadka, 
Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, 
Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Kamienna Góra (gmina wiejska), 
Lubawka, Marciszów, Leśna, Lubań (gmina wiejska), Platerówka, Siekierczyn, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, 
Wleń, Zawidów, Bogatynia, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec (gmina wiejska), Wojcieszów, Pielgrzymka, 
Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja (gmina wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno, 
Niechlów, Wąsocz, Chojnów (gmina wiejska), Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja, 
Lubin (gmina wiejska), Rudna, Ścinawa, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Przemków, Radwanice, Dzierżoniów 
(gmina wiejska), Łagiewniki, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (gmina wiejska), Lądek-Zdrój, Lewin 
Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (gmina wiejska), Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Dobromierz, Jaworzyna 
Śląska, Marcinkowice, Strzegom, Świdnica (gmina wiejska), Żarów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice, 
Walim, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, 
Cieszków, Krośnice, Milicz, Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), 
Syców, Twardogóra, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława (gmina wiejska), Borów, Kondratowice, Przeworno, 
Strzelin, Wiązów, Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, 
Wisznia Mała, Zawonia, Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów, Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, 
Mietków, Sobótka, Żórawina, Żmigród, Kąty Wrocławskie. 


