
 

 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Wypełnia Szkoła  

Nr Formularza  ………………………….. 

Data złożenia 
Formularza 

 

………………………….. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

do projektu  „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych 

poprzez inwestycje w kształcenie” 

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w  zajęciach w obszarze: 

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

(proszę wpisać nazwę przedmiotu i rodzaj zajęć – rozwijające/wyrównawcze) 

 

I. DANE PODSTAWOWE 

Imię (imiona) …………………………………………….………………………………………………………………… 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. KRYTERIA WYBORU: 

Ocena na świadectwie szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 z przedmiotu: 

…………………………………………………………...………………………………………………………………….1 

(należy wpisać przedmiot w ramach, którego Uczeń deklaruje chęć uczestnictwa w ramach Projektu) 

 

Udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych 2             tak           nie 

 

 

                                                           
1 Weryfikacji oceny z danego przedmiotu dokonuje Szkoła.  
2 Weryfikacji udziału w olimpiadach/konkursach dokonuje Szkoła. 



 

 

 

Ocena w dodatkowym obszarze tematycznym wg schematu:  

 Kompetencje matematyczne - kompetencje przyrodnicze (ocena z przedmiotów przyrodniczych tj. 

przyroda lub biologia lub geografia lub chemia); 

 Kompetencje przyrodnicze – kompetencje matematyczne (ocena z matematyki); 

 Kompetencje informatyczne - kompetencje przyrodnicze (ocena z przedmiotów przyrodniczych tj. 

przyroda lub biologia lub geografia lub chemia). 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………..3 

(należy wpisać ocenę na świadectwie w roku szkolnym 2017/2018 w dodatkowym obszarze tematycznym  

wg powyższego schematu) 

 
 

III. Oświadczenia kandydata niezbędne dla celów rekrutacji 
 

Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w Projekcie: 

a. jestem uczniem Szkoły ……………………..………………………………………..………………………….. 

będącej Realizatorem Projektu „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych 

poprzez inwestycje w kształcenie”. 

b. zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Zwiększenie potencjału 

sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”. 

 

   …………………………………… 

      (Miejscowość i data) 

  

……………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej * 

 

 

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

                      (Miejscowość i data)                                                              czytelny podpis kandydata (ucznia) 

* W przypadku Formularza zgłoszenia ucznia niepełnoletniego formularz powinien zostać podpisany zarówno przez Uczestnika 

Projektu, również przez jego rodzica/prawnego opiekuna. 

Załączniki: /oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę/ 

1. Kserokopia świadectwa z roku ubiegłego lub potwierdzenie przez Szkołę weryfikacji ocen na potrzeby Rekrutacji                         
(w przypadku, jeżeli Szkoła dysponuje już świadectwem Ucznia). 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo i wynik w olimpiadzie/ach, konkursie/ach. 

                                                           
3 Weryfikacji oceny z danego przedmiotu dokonuje Szkoła. 


