
 

 

Deklaracja 

udziału szkoły w projekcie grantowym TIK TO MY („Projekt”), realizowanym przez Ośrodek 

Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w partnerstwie  

z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie umowy  

nr G/POPC/2020/2/25 o powierzenie grantu zawartej w dniu 08.10.2020 r. z Fundacją 

Orange – operatorem projektu „Lekcja:Enter”. 

 

1. Szkoła deklaruje, że: 

a) prowadzi kształcenie dla dzieci lub młodzieży w ramach co najmniej jednego typu 

szkoły: szkoły podstawowej, technikum, liceum lub szkoły branżowej, 

b) poinformowała nauczycieli kształcenia ogólnego o Projekcie oraz  zasadach 

uczestnictwa w nim, 

c) zebrała chętnych nauczycieli Szkoły uczących przedmiotów ogólnokształcących do 

zgłoszenia do Projektu oraz zapoznała nauczycieli z Regulaminem rekrutacji oraz 

Zasadami przetwarzania danych. 

2. Podczas realizacji Projektu Szkoła stale współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie jako Grantobiorcą Projektu oraz Mazowieckim 

Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako Partnerem Projektu. 

3. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy 

z Mazowieckiem Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Projektu, 

zobowiązani są do:  

a) przeszkolenia nauczycieli ze Szkoły zgodnie ze ścieżką edukacyjną, zaplanowaną  

w Projekcie oraz zasadami udziału w Projekcie,  

b) bezpłatnego przekazania Szkole materiałów promocyjnych, 

c) umieszczenia informacji o udziale Szkoły w Projekcie na stronie internetowej Projektu, 

d) przekazania Szkole podziękowań za udział w Projekcie, 

e) bezpłatnego przekazania nauczycielom Szkoły materiałów szkoleniowych, 



 

 

f) zorganizowania szkoleń dla nauczycieli zgłoszonych do udziału w Projekcie w formie 

bezpiecznej, uwzględniającej obostrzenia i restrykcje sanitarne, wynikające  

z obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii. 

4. Integralną część Deklaracji udziału w Projekcie stanowią załączniki: 

a) załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji do projektu grantowego TIK TO MY realizowanego w 

ramach projektu „Lekcja:Enter”, 

b) załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się z Regulaminem 

rekrutacji do projektu grantowego TIK TO MY oraz zasadami przetwarzania danych, 

c) załącznik nr 3 – Deklaracja efektu trwałości Dyrektora Szkoły/Zespołu Szkół przystępującej do 

projektu grantowego TIK TO MY, 

d) załącznik nr 4 – Oświadczenie Dyrektora szkoły o braku przedstawicieli wszystkich grup 

przedmiotowych, 

e) załącznik nr 5 – Oświadczenie dla szkół niepublicznych, 

f) załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie grantowym TIK TO MY, 

realizowanym w ramach projektu „Lekcja: Enter”. 

g) Załącznik nr 7 – Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa 2014-2020 (projekt grantowy TIK TO MY, realizowany w ramach projektu 

„Lekcja:Enter”). 

 

Działając w imieniu Szkoły/Zespołu Szkół oświadczam, że znana jest mi treść załączników  

do Deklaracji. Nie wnoszę uwag, ani zastrzeżeń do ich treści. 

 
 
 
 
 
  ..............................................................................  
        Dyrektor Szkoły 

pieczęć, czytelny podpis, data 

 



 

 

 

Deklaracja zgłoszenia Szkoły/Zespołu Szkół do projektu grantowego TIK TO MY 
 

Nazwa Szkoły/Zespołu Szkół: 
 
 

Adres: 
 

Adres e-mail szkoły: 
 

Nr RSPO: 

Dyrektor Szkoły: 

Gmina: 

Powiat: 

Szkoła oświadcza, że obecnie zatrudnia 
nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 

Liczba zatrudnionych nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących: 
 

Członek kadry zarządzającej uczestniczący 
w projekcie grantowym. 
Prosimy uwzględnić Dyrektora/Wicedyrektora 
również w jednej z poniżej wymienionych 
grup przedmiotowych. 

Imię i nazwisko: 
 

Adres e-mail dyrektora/wicedyrektora 
uczestniczącego w projekcie grantowym: 
 
Nr tel.: 
 

 
  



 

 

 
Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycielki 

zgłoszonej do udziału w grancie 

Nauczyciele/nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów 
humanistycznych na poziomie szkoły 
podstawowej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych na poziomie 
szkoły podstawowej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów 
artystycznych na poziomie szkoły podstawowej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący informatyki 
na poziomie szkoły podstawowej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów 
humanistycznych na poziomie 
szkoły ponadpodstawowej 

1. 

2. 

3. 

 
  



 

 

 

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych na poziomie 
szkoły ponadpodstawowej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący przedmiotów 
artystycznych na poziomie 
szkoły ponadpodstawowej 

1. 

2. 

3. 

Nauczyciele/nauczycielki uczący informatyki 
na poziomie szkoły ponadpodstawowej 

1. 

2. 

3. 

 
 

 

 

 

 ……………………………………………………………… 
        Dyrektor Szkoły 

pieczęć, czytelny podpis, data 

 

 

 


