
 

 

 

Projekt pn. „Czas na Żaków!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie 

potencjału edukacyjnego dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego. 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu: oświadczenie o stopniu niepełnosprawności 
 

 
____________________________________       _____________________________________ 
(imię i nazwisko)        (miejscowość, data) 

____________________________________ 
(adres – ulica, nr domu) 

____________________________________ 
(adres – kod pocztowy, miejscowość) 

____________________________________ 
(PESEL) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  O  S T O P N I U  N I E P E Ł N O S P R A W N O Ś C I* 

      
 Oświadczam, że: 
 

1. Moje dziecko jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, z późn. zm) 

 
 2. Dane zawarte w powyższym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma(y) 
 odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  
 
 W załączeniu przedkładam** :  
  1) oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,  
  2) kserokopie posiadanych orzeczeń Lekarza Orzecznika ZUS,  
  3) orzeczeń o grupie inwalidzkiej, orzeczeń KRUS, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, orzeczeń  
  komisji branżowej (MSWiA, WKL).  
 
 3. Oświadczam, że nie posiadam, innej niż złożona przy wniosku, dokumentacji medycznej dotyczącej stanu 
 zdrowia mojego dziecka. 
 

Niniejsze zaświadczenie niezbędne jest do uczestnictwa w Projekcie „Akademia Żaków”, który skierowany jest do uczennic i 

uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Akademia Żaków w Bielsku Białej oraz do uczniów i uczennic Europejskiego 

Gimnazjum Akademii Żaków w Bielsku Białej w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla 

działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

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

 (miejscowość, data)                                                                               (podpis) 

                

             

 

* Dotyczy jedynie Kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
** Proszę wybrać jeden z przykładowych dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie i dołączenie jego kserokopii.  


