
 
 

 
 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa  
pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECKA* 

pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” 

 

Ja niżej podpisana/podpisany uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na 

uczestniczenie mojego dziecka ……………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) w Projekcie pn. 

„Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” realizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00, Działania: RPSW.08.03.00 „Zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, 

poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej", Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0021/20-00 z Województwem 

Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. 

 

Oświadczam również, iż informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są aktualne. 

 
          

 

 
                            

Nazwisko  i  imię (imiona)         

  -   -                                   

Data urodzenia DD-MM-RRRR                               Miejsce urodzenia                                                        PESEL 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

✓ systematycznego uczęszczania i czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia przez moje dziecko w ramach 

projektu; 

✓ przestrzegania statutu przedszkola i regulaminów wewnętrznych; 

✓ podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach; 

✓ czynnego uczestniczenia w zebraniach rodziców oraz zainteresowania sprawami przedszkola; 

✓ przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do odebrania, 

zgłoszoną nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo; 

 
Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2002 r. 
W sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ.U. Nr 23 § 225) są zebrane w celu 
szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko 
nauczycielom przedszkola, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. 
 

…....................................                                      ………..................................................................  

  Miejscowość, data                                                           czytelny podpis rodzica Uczestnika Projektu 

  
  * wypełniamy w dniu otrzymania pierwszej formy wsparcia 


