
 

Projekt „Kompetencje sekretem sukcesu”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pt. „KOMPETENCJE SEKRETEM SUKCESU” 

współfinansowanego ze środków Europejski Fundusz Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020 

 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA: 

Imię/imiona i nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Klasa. do której uczęszcza uczeń  

 

RODZIC/OPIEKUN ZGŁASZAJĄCY UCZNIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (do kontaktu): 

Imię/imiona i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

 

Zgłaszam,  chęć udziału dziecka w zajęciach (właściwe zaznaczyć X) 

1) język angielski 

2)              język niemiecki 

3)              fizyczno-chemiczne 

4) biologiczne 

5) robotyka 

6) logopedyczne 

7) integracja sensoryczna 

8) trening umiejętności społecznych 

Zgłoszenie na zajęcia specjalistyczne – poz. 6, 7 lub 8 jest równoznaczne z udziałem ucznia  

w zajęciach z j. angielskiego. 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z regulamin rekrutacji ucznia do udziału w projekcie i akceptuję jego warunki; 

 w przypadku zakwalifikowania  się do udziału w projekcie zobowiązuje się do przekazywania informacji 

na temat sytuacji ucznia po opuszczeniu projektu; 

 w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuje się do udziału w badaniach 

ankietowych lub innych przeprowadzanych w ramach projektu lub w związku z realizacją Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zarówno w trakcie 

jego trwania, jak i po jego zakończeniu; 
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 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w zgłoszeniu, dla celów związanych  

z procesem rekrutacyjnym do udziału w projekcie pt. „Kompetencje sekretem sukcesu”, zgodnie z art. 6 

ust 1 pkt a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

Wskaż specjalne potrzeby: 

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

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

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

Realizator projektu zobligowany jest do podjęcia ewentualnych działań w celu zapewnienia dostępności, 

również w przypadku, gdy udział w projekcie zadeklaruje osoba z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 
…………………………………………………………….. 

                                         miejscowość i data 
  …………………………………………….……………………………….. 
  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

 

 

 

 

Data złożenia …………………………….....   Czytelny podpis osoby przyjmującej Formularz ………………………………………………………………………..… 
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KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

l.p. 
Kryterium  

(wypełnia nauczyciel danego przedmiotu, pedagog) 
Opinia nauczyciela danego 
przedmiotu lub pedagoga 

1 Uczeń/uczennica  posiada 
predyspozycje/potrzeby rozwojowe do 
uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych 
 
………………………………...wskazany rodzaj zajęć 

 

 wysoka przydatność 

 umiarkowana 

 brak opinii 

opinia/nominacja nauczyciela danego 
przedmiotu (powiązanych 
przedmiotów) wynikająca  
z dokumentacji szkolnej 
 
………………………………………………. 
podpis/y nauczyciela/li 

2 Uczeń/uczennica  posiada potrzeby 
rozwojowe do uczestnictwa w zajęciach 
specjalistycznych 
 
 
………………………………...wskazany rodzaj zajęć 

 wysoka przydatność 

 umiarkowana 

 brak opinii 

opinia/nominacja nauczyciela danego 
przedmiotu (powiązanych 
przedmiotów) wynikająca  
z dokumentacji szkolnej 
 
………………………………………………. 
podpis/y nauczyciela/li 

3 Sytuacja, w tym materialna ucznia:  

 

 szczególnie trudna sytuacja  

 umiarkowanie trudna sytuacja 

 brak wymaganych dokumentów/korzystna sytuacja materialna 

opinia pedagoga w oparciu o informacje 
wynikające z dokumentacji szkolnej,  
w tym oświadczenie rodzica o objęciu 
pomocą MOPS, oświadczenie rodzica  
o samotnym wychowywaniu dziecka 
 
………………………………………………. 
podpis pedagoga 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

l.p. Kryterium  

Liczba 

otrzymanych 

punktów 

Liczba punktów  
wg regulaminu 

1 

Uczeń/uczennica  posiada 
predyspozycje/potrzeby rozwojowe do 
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
 
……………………………………………wskazany rodzaj zajęć 

 

a) wysoka przydatność - 6p 
b)  umiarkowana - 3p 
c) brak opinii - 0p 

2 

Uczeń/uczennica  posiada potrzeby 
rozwojowe do uczestnictwa w zajęciach 
specjalistycznych 
 
……………………………………………wskazany rodzaj zajęć 

 

a) wysoka przydatność - 6p 
b) umiarkowana - 3p  
c) brak opinii - 0p 

3 Sytuacja, w tym materialna ucznia  

a) szczególnie trudna sytuacja - 6p 
b) umiarkowanie trudna sytuacja - 3p  
c) brak wymaganych dokumentów/ 

korzystna sytuacja materialna – 0p 

Łączna liczba punktów 

 Komisja rekrutacyjna: 
 
1. …………………………………………….………….. 

2. ………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………….. 

  


