
MIEJSCE SPOTKANIA –  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
 

Projekt objęty umową: Umowa DRP-X/130/MA/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej 
– Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 
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KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

 
NAZWA SZKOŁY  
 

 

ADRES  
 

 

TELEFON I EMAIL DO KONTAKTU  
 

 

DODATKOWO: 

 Ogólna liczba cudzoziemców 
uczących się w szkole:  
 
………………………………………… 

 Liczba cudzoziemców biorących udział  
w wybranych przez szkołę zajęciach: 
 
 ……………………………………….…………….  

Wiek uczestników zajęć: 

 + 18 

 - 18 

DOŁĄCZYĆ  
ODPOWIEDNIE  

ZAŁĄCZNIKI 

 

NAZWA ZAJĘĆ,  
W KTÓRYCH szkoła  
BIERZE UDZIAŁ* 

* ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE znakiem X 

 Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy 
 

 Zajęcia integracyjne dla uczniów z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy 
 

 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA  

 

• Oświadczam, że uczestnicy zgłaszani przez szkołę i pracownicy szkoły zostali zapoznani z regulaminem projektu dostępnym na stronie www.dlarodziny.zgora.pl  

i akceptują jego postanowienia. 

• Oświadczam, że uczestnicy zgłaszani przez szkołę i pracownicy szkoły zostali zapoznani i akceptuję informacją RODO i regulacje związane z wirusem SARS-CoV-2, 

które są integralną częścią regulaminu. 

• Oświadczam, że uczestnicy zgłaszani przez szkołę nie korzystają z tych samych form wsparcia/zajęć w innym miejscu/projekcie. 

• Oświadczam, że uczestnicy zgłaszani przez szkołę będę brali udział w wybranych zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ewentualne nieobecności będą 

zgłoszone i usprawiedliwione. 

• Oświadczam, że w przypadku nieletnich uczestników projektu szkoła posiada zgody rodziców/opiekunów na udział w zajęciach w projekcie.  
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• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie. 

 

• Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art.233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny (Dz. U. z dnia 1997r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

 

 

………………………………………….……………………….……………… 

Czytelny podpis dyrektora szkoły  

 

………………………………………….……………………….……………… 

Miejscowość i data 

 

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

 Listy obecności udziału w zajęciach – strona 3 i 4 

 Oświadczenie o liczbie cudzoziemców uczących się w szkole – uzupełniona tabela w karcie zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie – str. 1  
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NAZWA ZAJĘĆ  

DATA   GODZINY   LICZBA GODZIN   

PROWADZĄCA/Y  

TEMATYKA 
SPOTKANIA 

 

LISTA OBECNOŚCI  

– uzupełnia szkoła i przekazuje prowadzącemu zajęcia – 

Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z oświadczeniem zapoznania się z REGULAMINEM PROJEKTU dostępnym na stronie www.dlarodziny.zgora.pl  

Lp. IMIĘ I NAZWISKO  
uczestnika zajęć 

WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ znakiem X: 

PODPIS  
UCZESTNIKA 

UWAGI 

Obywatelstwo: 
PL/inne  

– podać jakie  

DLA OSÓB Z UKRAINY  
- wpisać  

PRZYBYCIE DO POLSKI: 
PRZED 24 lutego 2022 
lub PO 24 lutego 2022 

Uczestnik +18 Uczestnik -18 
Szkoła posiada zgodę 

rodziców/ 
opiekunów na udział  

w zajęciach 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         
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Lp. 
IMIĘ I NAZWISKO  

uczestnika zajęć 

WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ znakiem X: 

PODPIS  
UCZESTNIKA 

UWAGI 

Obywatelstwo: 
PL/inne  

– podać jakie 

DLA OSÓB Z UKRAINY  
- wpisać  

PRZYBYCIE DO POLSKI: 
PRZED 24 lutego 2022 
lub PO 24 lutego 2022 

Uczestnik +18 Uczestnik -18 
Szkoła posiada zgodę 

rodziców/ 
opiekunów na udział  

w zajęciach 

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

 


