ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU
W PROJEKCIE „PRZEZ EKSPERYMENT DO PRZYSZŁOŚCI”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Przez eksperyment do przyszłości”
III okres projektu: wrzesień 2018 – grudzień 2018

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………… KLASA ………….
Płeć:

 kobieta

 mężczyzna

2. Pesel:

3. Data i miejsce urodzenia:

3. Miejsce zamieszkania:
Województwo: ……….................... powiat: ………………… gmina: ………………..
ulica ………………… nr domu/lokalu......... Miejscowość ……………………..……..
kod pocztowy: ……………. poczta: …………………………
4. Telefon stacjonarny/komórkowy:
Rodzic:………………………
6.Ilość dzieci na utrzymaniu
rodziców: …………

5. Adres poczty elektronicznej do
kontaktu:

Uczeń: ……………………….
7.Rodzina :

8. Orzeczenie o niepełnosprawności

 pełna  niepełna

 tak  nie

9. Dochód przypadający na jednego członka
rodziny wg dołączonego oświadczenia wynosi
………………………zł netto

10. Miejsce zamieszkania:
 Szczytno
 stancja/internat
 codzienny dojazd do szkoły

Chciałbym/ chciałabym uczestniczyć w następujących zajęciach (zaznaczyć maksymalnie 2 opcje
ze wszystkich niżej podanych)
Uwaga! Jeśli w poprzednim roku uczestniczyłeś/aś już w 1 formie zajęć, w tym roku możesz zaznaczyć
tylko 1 przedmiot
Oferta zajęć dla klas I:

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:
 matematyki
 j. angielskiego
 j. niemieckiego
 biologia
 chemia
 fizyka

Zajęcia rozwijające i podnoszące umiejętności z:
 języka angielskiego
 j. niemieckiego

Oferta zajęć dla klas II:

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:
 matematyki
 j. angielskiego
 j. niemieckiego
 biologii
 chemii
 fizyki

Zajęcia rozwijające i podnoszące umiejętności z:
 geografii
 języka angielskiego
 j. niemieckiego
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Oferta zajęć dla klas III:

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:

Zajęcia rozwijające i podnoszące umiejętności z:














matematyki
j. angielskiego
j. niemieckiego
biologii
chemii

geografii
języka angielskiego
j. niemieckiego
biologii
chemii
fizyki

Prawdziwość podanych przeze mnie danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Data: ……..……..………

Miejscowość: ………………………………

………………………………….

……………………………………….

(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

(czytelny podpis kandydata)

Zgoda rodzica / Opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisany …………………………………..........……………………………. wyrażam
zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………......................................
w działaniach realizowanych w ramach projektu „Przez eksperyment do przyszłości”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania
2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 (nr projektu RPWM.02.02.01-28-0096/16).
………………………….
Miejscowość i data

………............…………………...
Podpis rodzica / opiekuna

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna:

Suma punktów na zajęcia:

Punktacja wg kryteriów:

Przedmiot nr 1 ……………………………..

- ocena z wybranego przedmiotu

Przedmiot nr 2 ……………………………..

1. ……………………………….
2. ………………………………..
- orzeczenie o niepełnosprawności……..
- niskie dochody ………
- uczeń dojeżdżający spoza Szczytna ……..
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