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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ODBYWAJĄCE SIĘ W 

RAMACH PROJEKTU „JESTEM SOBĄ W MOJEJ SZKOLE” REALIZOWANEGO W  SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W RUMIENICY, BYSZWAŁDZIE ORAZ AKADEMICKIM ZESPOLE PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH, GMINA LUBAWA 

Akademicki Zespół Placówek Oświatowych  

1. Dane uczestnika projektu (wypełnia rodzic/ opiekun prawny): 

Dane osobowe 

ucznia 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć 
Kobieta*  

Mężczyzna*  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

PESEL  

Dane kontaktowe 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Obszar wiejski1  

 miejski*  

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Dane dodatkowe 

Klasa   

Dochód przypadający na jednego członka 

rodziny: 
 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

 

TAK/ NIE/ ODMOWA PODANIA INFORMACJI * 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań  

 

TAK/ NIE* 

Osoba z niepełnosprawnościami  

 
TAK/ NIE/ ODMOWA PODANIA INFORMACJI * 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(innej niż wymienione powyżej) 

 

TAK/ NIE/ ODMOWA PODANIA INFORMACJI * 

 

*niepotrzebne skreślić 

                                                           
1
 zaznaczyć wstawiając X 
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Jednocześnie oświadczam, że:  

 zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i w pełni go akceptuję, 

 wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych, w tym danych wrażliwych mojego dziecka 

i moich danych osobowych, zawartych w niniejszym Formularzu kwalifikacyjnym na potrzeby rekrutacji 

do projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),   

 przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 

ewaluacji, kontroli, audytu oraz sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2014-2020, 

 dane zawarte w niniejszym formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe i zostałam/em pouczona/y 

o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 
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2. Kieruję  ucznia/ uczennicę*  na następujące zajęcia pozalekcyjne (wypełnia Wychowawca 

ucznia): 
Proszę zaznaczyć odpowiednie pole znakiem X. Jedna osoba może uczęszczać na kilka zajęć. 

Zajęcia będą odbywać się w okresie od  I 2019 do VI 2022 

Rodzaje zajęć Wstawić X 

Doradztwo zawodowe  

Koło Informatyczne   

Języki obce 

Angielski  

Niemiecki  

Hiszpański  

Wyrównawcze 

Zajęcia wyrównawcze   

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki  

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z fizyki  

Koła zainteresowań 

Przyroda w terenie   

Zajęcia turystyczne   

Matematyczna Muzyka   

Laboratoria 

Biologia   

Chemia  

Matematyka  

Fizyka   

Eksperymenty  

Edukatorium   

Sensoplastyka  

Rusz głową  

Logopedia  

Uzasadnienie: 

 niskie umiejętności społeczne, brak świadomości rynku pracy, brak przekonania o słuszności inwestowania w 

rozwój zawodowy 

 uczeń wykazuje zainteresowania z zakresu TIK 

niskie wyniki z j. angielskiego, 

 niskie wyniki z j. niemieckiego, 

niskie wyniki z j. hiszpańskiego, 

 uczeń wykazuje deficyty, kwalifikuje się na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i rewalidacyjne, 

uczeń wykazuje trudności w nauce matematyki, 

uczeń wykazuje trudności w nauce  fizyki, 

 uczeń wykazuje zainteresowania przyrodą, posiada zdolności artystyczne, chęć rozwijania kompetencji 
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kluczowych (biologia, chemia, fizyka, matematyka),   

 chęć rozwijania kompetencji kluczowych (biologia, chemia, fizyka, matematyka) poprzez uczestnictwo w 

zajęciach laboratoryjnych,   

uczeń wykazuje zainteresowania z zakresu matematyki i fizyki,  

 uczeń wymaga wsparcia w zakresie budowania świadomości ciała i przestrzeni, usprawniania ruchowego, 

rozwoju mowy, poczucia bezpieczeństwa,  

uczeń wykazuje zdolności matematyczne, wymaga wsparcia w zakresie rozwoju koncentracji, 

wady wymowy, uczeń ma problem z czytaniem 

inne: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informacje dodatkowe o uczniu Pkt./ Ocena 

Orzeczenie o niepełnosprawności, opinia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

(0-1 pkt.) 

 

Szczególne uzdolnienia (0-2 pkt.)  

Umiejętności społeczne (0-1 pkt.)  

Wolontariat (0-1 pkt.)  

Ocena z ostatniego semestru z matematyki  

Ocena z ostatniego semestru z chemii  

Ocena z ostatniego semestru z fizyki  

Ocena z ostatniego semestru z biologii  

Ocena z ostatniego semestru z geografii  

Ocena z ostatniego semestru z przyrody  

Ocena z ostatniego semestru z j. obcego  

Ocena z ostatniego semestru z informatyki  

Prawdziwość podanych przeze mnie informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

…………………………………………..… 

(data i czytelny podpis nauczyciela- wychowawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić. 


