DEKLARACJA UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE
„Odkrywamy Planety - zajęcia z kompetencji kluczowych”
……………………………………………………….…………………………………………………………………………..……...….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………..……...….
(dane szkoły)

1

NIP: …………………………………………………… REGON: ………………………………………………….…………………
województwo: ………………………………………………………………………………………………………….…………….
miejscowość: …………………………………………………… kod pocztowy: ………………..………………………....
obszar: miejski/wiejski2
powiat: ……………………………………………… gmina: ……………………………………………………………………...
ulica: .……………………………………………………………………………………………….…………………………………….
nr budynku: .……………………………………………………………………………………………….………………………….
nr lokalu: .…………… (nie należy zostawiać pustego miejsca, w uzasadnionych przypadkach
zalecane jest wpisanie słowa „brak”).
tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………….…………………….
adres poczty elektronicznej (e-mail): …….……………………….……………………………………………… (nie
należy zostawiać pustego miejsca, w uzasadnionych przypadkach zalecane jest wpisanie
słowa „brak”).
Deklaruję udział szkoły w projekcie pn. „Odkrywamy Planety - zajęcia z kompetencji kluczowych”,
który jest realizowany w ramach Podziałania 9.1.2: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego3 za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane zawarte w niniejszej
Deklaracji udziału szkoły w projekcie są zgodne z prawdą.

…..……………………….......

…..……..………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

1

Jeżeli szkoła znajduje się w zespole szkół, należy wskazać najpierw dokładną nazwę szkoły, a potem zespołu szkół: np. Gimnazjum nr … w
Zespole Szkół nr … .
2
Właściwe podkreślić
3
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) brzmi: „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.”
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