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Projekt systemowy „Innowacyjna szkoła zawodowa III” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM 

 
realizowanego w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2012 roku przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 
 

Dane szkoły zgłaszającej chęć udziału w projekcie 

Pełna nazwa szkoły  

typy szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół (np. technikum, zsz) 

 

Adres (ulica, numer)  

Kod pocztowy  

Miejscowośd  

Wieś/miasto   

Gmina  

Powiat  

Telefon/faks szkoły  

Adres e-mail szkoły  

Nip Szkoły  

Regon Szkoły  

Regon Zespołu Szkół  

 

Imię i nazwisko Dyrektora  

Telefon kontaktowy Dyrektora  

Adres e-mail Dyrektora  

Liczba uczniów w szkole  

Imię i Nazwisko proponowanego Lidera 
projektu w szkole ( dyrektor lub wicedyrektor)  
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Projekt systemowy „Innowacyjna szkoła zawodowa III” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zgłaszając szkołę do udziału w projekcie, jednocześnie zobowiązuję się do: 

 Zapewnienia warunków realizacji projektu według jego założeo. 

 Potwierdzenia odbioru środków dydaktycznych i ich wykorzystania zgodnie z założeniami 
projektu. 

 Przedstawienie nauczycielom w szkole zasad udziału w projekcie. 

 Uzyskania pisemnej deklaracji uczestnictwa przez nauczycieli uczestniczących w realizacji 
projektu. 

 Bezpłatnego udostępnienia sal lekcyjnych, w których prowadzone będą zajęcia w ramach 
projektu. 

 Aktywnego udziału 5 nauczycieli w cyklu szkoleo (30 godz.) w miesiącach październik-listopad 
2011r. Wybieram opcję: 

□godz. 12.00-16.30 (5 dni roboczych) 

□godz. 15.00-19.30 (2 dni robocze) i 2 soboty w godz. 9.00-16.00 

Mam świadomośd, że projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz z budżetu paostwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
realizowanego projektu. (Podstawa prawna art. 23 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 
 
 
         …………sierpnia 2011r. 

  

(data, miejscowośd) (pieczątka szkoły) (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy dostarczyd lub przesład pocztą tradycyjną na adres: 

 
oraz w formie elektronicznej na adres: akoj@wodip.opole.pl  
 
Uwaga! 
ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ 
SZKOŁY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.  
Lista 20 zakwalifikowanych szkół zostanie opublikowana w dniu 10.09.2011r. na stronie 
www.wodip.opole.pl, szkoły powiadomione zostaną drogą elektroniczną. 
 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu 
45-315 Opole, ul. Głogowska 27 

z dopiskiem Projekt „Innowacyjna Szkoła Zawodowa III” 

mailto:akoj@wodip.opole.pl
http://www.wodip.opole.pl/

