
ZARZĄDZENIE NR 138/2017
BURMISTRZA BARCINA

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwijanie 
kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin                       
na lata 2017-2018”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)1)  oraz Uchwały Nr XXXI/268/2017 Rady 
Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie i przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Rozwijanie kompetencji 
kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018" 
złożonego na konkurs RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16, Działanie 10.2 Kształcenie 
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 
lata 2014-2020

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwijanie kompetencji 
kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 128/2017 z dnia 29.08.2017 r.,                          
w § 4 po ust. 17 dodaje się ust. 18 i ust. 19 w brzmieniu: 

„18. Przed udzieleniem uczniowi pierwszej formy wsparcia w ramach projektu 
jego opiekun prawny składa w jego imieniu Deklarację uczestnictwa 
w projekcie, stanowiącą załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie.

19. Przed udzieleniem nauczycielowi pierwszej formy wsparcia w ramach 
projektu składa on Deklarację uczestnictwa w projekcie, stanowiącą załącznik 
nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Gminnemu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

1) Dz. U. z 2016 r.: poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz.935
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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 
Ja, niżej podpisana/y* ……………………………………..(imię i nazwisko) deklaruję udział 
mojego syna/córki* …………………………………………………………(imię i nazwisko)                          
w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach                                                                                
z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” realizowanym przez Gminę Barcin, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata                      
2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i 
zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 
 
Nazwa zajęć/forma wsparcia, do których syn/córka* w ramach projektu został/a* 
zakwalifikowany/a*: 
1)……………………………………………………………………………………………….. 
2)……………………………………………………………………………………………...... 
3)……………………………………………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Mamliczu*, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie*, 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie*, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana 
Brzechwy w Barcinie* 
Klasa……………………………………………………………………………………............. 
e-mail………………………………………………………………………………………….... 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

Zapoznałem/zapoznałam* się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata                         
2017-2018”. 
Zobowiązuję się do informowania koordynatora szkolnego o zmianach w danych 
teleadresowych w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany. 

Oświadczam, że syn/córka* spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału 
w projekcie.  

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są 
zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

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

miejscowość i data 
.................................................................................... 

podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 
Ja, niżej podpisana/y* ……………………………………..(imię i nazwisko) deklaruję udział                        
w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach                                                                                
z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” realizowanym przez Gminę Barcin, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata                      
2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i 
zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 
Potwierdzam udział w zaplanowanej formie wsparcia: ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

Zapoznałem/zapoznałam* się i akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata                         
2017-2018”. 
 
Zobowiązuję się do informowania koordynatora szkolnego o zmianach w danych 
teleadresowych w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany. 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w 
projekcie.  

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie są 
zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

miejscowość i data 
.................................................................................... 

podpis uczestnika 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE

W celu prawidłowej realizacji projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i
gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018" złożonego na konkurs RPKP.10.02.02-
IZ.00-04-026/16, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.
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