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Projekt „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku współfinansowany z środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.2 na lata 2014-2020. 

 

UCZEŃ KLAS IV-VIII 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
TROPICIELE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI 

 
Projekt „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” o numerze RPPD.03.01.02-20-0339/19 jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie 
i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie 
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 
 
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 
realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
– Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku,  
i deklaruję chęć uczestnictwa w: 

1. Koła naukowe/zajęcia pozalekcyjne:  
� koło matematyczne klas 4-7 
� zajęcia wyrównawcze/przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki 
� zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klas 4-7 
� zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego (zajęcia częściowo              

z native speakerem) 
� koło języka niemieckiego klas 7 i 8 (zajęcia częściowo z native speakerem) 
� koło języka niemieckiego klas 5 (zajęcia częściowo z native speakerem) 
� koło teatralne klas 6-7 
� warsztaty malarskie klas 4-6 
� warsztaty autokreacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii klas 6-8 
� koło tańca dawnego klas 7 
� koło fizyczne klas 7-8 
� koło chemiczne klas 7-8  
� koło przyrodnicze (wyjazdy naukowe) klas 5-6 
� koło programowania klas 7-8 
� koło graficzne klas 6-7 

  2.  Zajęcia terapeutyczne: 
� Terapia metodą Biofeedback 
� Terapia metodą Tomatis 
� Trening Umiejętności Społecznych „TUS” 
� Indywidualne zajęcia logopedyczne 

 
 
Białystok, 
…………………………….  ……………………………………….. ………………………………………………… 
Miejscowość i data   czytelny podpis uczestnika projektu czytelny podpis matki /opiekuna prawnego 

 
 

……….……………………………………….. 
        czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
*w przypadku osoby nieletniej oświadczenie powinno być podpisane przez jej prawnych opiekunów 


