
 

 

 

Załącznik numer 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Jednostki samorządu terytorialnego do udziału w szkoleniu  

w ramach projektu konkursowego 

 

1. Dane adresowe jednostki samorządu terytorialnego (JST): 

 

Nazwa JST 
 

Adres (ulica i numer) 
 

Kod pocztowy, miejscowość 
 

Gmina/miasto/powiat 
 

Telefon (sekretariat) 
 

Strona WWW oraz  

adres e-mail 

 

Liczba osób zadeklarowanych przez JST do 

uczestnictwa w szkoleniu 
(dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich od 2 do 4 

osób, 

dla gmin wiejskich i powiatów od 2 do 5 osób 

w tym: 

- co najmniej 1 osoba odpowiedzialna za podejmowanie 

decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw 
oświatowych tj. prezydent, burmistrz, starosta, wójt lub ich 
zastępcy, sekretarze - o ile z zakresu ich obowiązków 
wynika nadzór nad sprawami oświatowymi; 
 
2/ co najmniej 1 osoba będąca pracownikiem operacyjnym 

realizującym zadania w zakresie oświaty w JST tj. 

dyrektor/naczelnik wydziału oświaty, inspektor ds. oświaty, 

skarbnik, pracownik zajmujący się planowaniem 

finansowym i analizami budżetowymi, pracownik zespołu 

ekonomiczno-administracyjnego szkół, radni z komisji 

oświaty. 

 

Osoby delegowane do uczestnictwa w 

szkoleniu (skład zespołu: imię, nazwisko, 

stanowisko, nr telefonu i adres e-mail) 

 



 

 

Osoba wskazana do roboczych kontaktów z 
Zespołem projektu (imię, nazwisko, 
stanowisko, nr telefonu i adres e-mail)  

 

Liczba szkół/przedszkoli/placówek 

zadeklarowana do objęcia kompleksowym 

procesem wspomagania 
(dla gmin wiejskich co najmniej 2 

szkoły/przedszkola/placówki, 

dla gmin miejsko-wiejskich, miejskich  i powiatów co 

najmniej 3 szkoły/przedszkola/placówki) 

 

 

 

2. Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu 

 
Niniejszym oświadczam, że jednostka samorządu terytorialnego, którą reprezentuję, 
deklaruje uczestnictwo w szkoleniu realizowanym w ramach projektu konkursowego  
„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST  
w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanym w ramach Osi priorytetowej: II. 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.10 
Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 
Osoby zadeklarowane do udziału w szkoleniu zostały zobowiązane do udziału w co 

najmniej 80% godzin zajęć, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych w JST za 

podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie spraw oświatowych dla których próg ten 

wynosi 60%.  

 

  

……………………….…………………….…      ……………………………………………….
             
      

Miejscowość i data         Podpis wójta/burmistrza/prezydenta/starosty  
i pieczęć jednostki samorządu terytorialnego 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Deklaracja zawiązania lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty  

 
Niniejszym oświadczam, że jednostka samorządu terytorialnego, którą reprezentuję, 
deklaruje zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty oraz zapewnienie udziału 
przedstawicieli środowiska oświatowego (dyrektorów szkół/placówek doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli, rodziców, 
przedsiębiorców zainteresowanych poprawą i/lub rozwojem lokalnego systemu edukacji)  
w opiniowaniu materiałów i rozwiązań powstających lokalnie w związku z udziałem JST  
w projekcie konkursowym. Jednocześnie deklaruję udział osób zgłoszonych do 
uczestnictwa w projekcie do udziału w pracach co najmniej jednej sieci współpracy 
uruchomionej i animowanej w ramach projektu.  

 
 

 

……………………….…………………….…      ……………………………………………….
             
      

Miejscowość i data         Podpis wójta/burmistrza/prezydenta/starosty  
i pieczęć jednostki samorządu terytorialnego 

 

 
 

4. Deklaracja opracowania planu podnoszenia jakości oświaty 

 
Niniejszym oświadczam, że jednostka samorządu terytorialnego, którą reprezentuję, 
deklaruje opracowanie. dokumentu strategicznego w postaci planu podnoszenia jakości 
oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dotyczącego 
jednostki. Jednocześnie deklaruję, że reprezentowana przeze mnie jednostka samorządu 
terytorialnego obejmie procesem kompleksowego wspomagania szkoły/ przedszkola/ 
placówki oświatowe wskazane w zgłoszeniu. 

 

 

……………………….…………………….…      ……………………………………………….
             
      

Miejscowość i data         Podpis wójta/burmistrza/prezydenta/starosty  
i pieczęć jednostki samorządu terytorialnego 

 


