
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3, tel. 68 3202589, biuro@projektsn.pl 

 
 

INFORMACJA NT. DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
Projekt „Świat nauki  - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”  

realizowany w ramach Priorytetu 8 „nowoczesna edukacja”,  RPO – Lubuskie 2020 
  

dotyczy uczniów wszystkich szkół zielonogórskiego MOF - rok szkolny 2018/19 
 

1) Formularz Deklaracji uczestnictwa: 

a) dwustronicowe formularze Deklaracji uczestnictwa uczniów w projekcie można pobrać ze strony 

www.projektsn.pl - zakładka Rekrutacja (możemy je też dla Państwa wydrukować), 

b) zakres danych w Deklaracji jest od nas niezależny i został ściśle określony obowiązującymi przepisami 

krajowymi i unijnymi, 

c) jedna strona formularza Deklaracji, to dane osobowe ucznia, a druga strona, to zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (przetwarzanie może się odbywać wyłącznie w związku z projektem Świat nauki), 

d) wypełnienie formularza przez każdego ucznia jest warunkiem jego udziału w zajęciach projektowych. 

 

2) Sprawy organizacyjne: 

a) zgodnie z decyzją organów prowadzących, w projekcie biorą udział wszyscy uczniowie z Państwa szkół 

od klasy IV szkoły podstawowej wzwyż  (oraz wybrani uczniowie z klas I-III szkół podstawowych -  

w zajęciach pilotażowych), 

b) Deklaracje uczestnictwa przekazane Państwu w ubiegłym roku szkolnym, są nieaktualne - z uwagi na 

przepisy RODO  (nowy wzór Deklaracji uwzględnia przepisy RODO), 

c) ponieważ Deklaracje wypełniane są raz na cały okres trwania projektu, dlatego w trzecim roku jego 

trwania, prosimy Państwa o wydrukowanie i rozdanie Deklaracji wyłącznie:  

- uczniom klas IV szkół podstawowych, 

- uczniom klas I szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczęszczali do gimnazjów w miejscowościach innych 

niż Czerwieńsk, Pomorsko, Sulechów, Zabór i Zielona Góra (więc nie uczestniczyli w naszym projekcie), 

- uczniom, którzy nie przekazali nam deklaracji w poprzednim roku szkolnym (w tej sprawie przekażemy 

odpowiednią informację – indywidualnie każdej szkole), 

- uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy będą uczestniczyli w nowych zajęciach pilotażowych, 

d) Deklaracje powinny być zabrane przez uczniów do domu i wypełnione oraz podpisane  przez rodziców 

lub opiekunów prawnych (nie dotyczy to uczniów pełnoletnich, którzy mogą je wypełnić i podpisać sami), 

e) prosimy o zwrócenie uwagi, aby Deklaracje były wypełnione czytelnie oraz kompletnie (wszystkie pola), 

ponieważ dane z nich będą wprowadzane przez pracowników biura projektu do Lokalnego Systemu 

Informatycznego LSI 2020, administrowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (dane nieczytelne 

i niekompletne będą wymagały uzupełnienia, więc formularz wróci ponownie do szkoły/ucznia), 

f) prosimy o ustalenie terminu zwrotu Deklaracji od uczniów – do szkoły – możliwie najszybciej, 

g) przekazanie wypełnionych Deklaracji do Biura projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne): 

 prosimy Państwa o przekazywanie ich do nas możliwie najszybciej, 

 można je przekazywać do nas „w ratach”, 

 można je doręczyć osobiście (siedziba PTE przy ul. Żeromskiego 3 mieści się na 

zielonogórskim Deptaku – na trasie pomiędzy obiektami Centrum Nauki Keplera), 

 można je także przesłać pocztą na adres:  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3, 

 szkoły, które nie mogą skorzystać z żadnej z powyższych możliwości, prosimy o kontakt 

telefoniczny (lub mailowy), w celu uzgodnienia innego sposobu przekazania Deklaracji. 

http://www.projektsn.pl/

