
 
 

1 
 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PROJEKTU 

„Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”. 

 

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie 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 – konkurs. 

Uwaga! Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane do udziału 

w projekcie będą uczestniczyć w wybranych przez siebie kołach zainteresowań, 

warsztatach z innowacyjnych metod kształcenia, doradztwa zawodowego lub 

zajęciach wyrównawczych. 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Należy wypełnić 

wszystkie dane. 

 
DANE PODSTAWOWE 

 

Imię (imiona) 
 
 

Nazwisko 
 
 

Nazwa szkoły 
 
 

Klasa 
 
 

 
DANE TELEADRESOWE 

 

Województwo  
 
 

Miejscowość/ 
kod pocztowy 
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Ulica/nr 
domu/nr lokalu  

 
 

Telefon 
komórkowy lub 
stacjonarny 

 
 

Adres poczty 
elektronicznej  

 
 

 

 
DANE DODATKOWE 

 

Osoba z niepełnosprawnościami (posiadająca 
orzeczenie o niepełnosprawności)   

 TAK            NIE 

Sytuacja społeczna uczniów (z rodzin 
korzystających z pomocy społecznej lub 
rodziców bezrobotnych) – kryterium 
wykorzystane jedynie wtedy, gdy liczba 
chętnych przekroczy liczbę miejsc w projekcie. 

TAK                  NIE 

Płeć 

 
Kobieta  
 
Mężczyzna 

 
WYBÓR ZAJĘĆ MOŻNA WYBRAĆ JEDNO LUB WIĘCEJ  

Zaznaczyć odpowiednie znakiem „X”  
 

Zajęcia wyrównawcze: 
(ocena z przedmiotu maksymalnie 3 na 
koniec ubiegłego roku szkolnego 2020/2021) 

 
język angielski    
            
język niemiecki         
           
matematyka 
 

Warsztaty z metod efektywnego uczenia się   
Zaznaczyć w przypadku 
chęci uczestnictwa 
w zajęciach. 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe  
Zaznaczyć w przypadku 
chęci uczestnictwa 
w zajęciach. 

 

Koło zainteresowań – matematyka  
(ocena z przedmiotu co najmniej 5 na koniec 
ubiegłego roku szkolnego 2020/2021) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3 
 

Koło zainteresowań -  biologia 
(ocena z przedmiotu co najmniej 5 na koniec 
ubiegłego roku szkolnego 2020/2021) 

 

Koło zainteresowań -  fizyka 
(ocena z przedmiotu co najmniej 5 na koniec 
ubiegłego roku szkolnego 2020/2021) 

 

Koło zainteresowań -  chemia 
(ocena z przedmiotu co najmniej 5 na koniec 
ubiegłego roku szkolnego 2020/2021) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu „Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”. 

 

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

       miejscowość i data  czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia  

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji Projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” na podstawie 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  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół 

Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 7, 

43- 178 Ornontowice. 

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

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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II. ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZNIA – UZUPEŁNIA WYCHOWAWCA 

KLASY 

 Niniejszym zaświadcza się, że (imię i nazwisko)  

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

− jest uczennicą/uczniem szkoły  

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

− jest uczennicą/uczniem klasy  

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

- w ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 uzyskana ocena co najmniej 5 

z przedmiotu/ów: matematyka, biologia, fizyka i chemia:  

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

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

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

………………………………… 

(podpis wychowawcy klasy) 

 

- w ubiegłym roku szkolnym 2020/2021 uzyskana ocena maksymalnie 3 

z przedmiotu/ów: język angielski, język niemiecki, matematyka:  

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

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

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

……………………………… 

(podpis wychowawcy klasy) 

 

……………………………………………. 

  pieczęć szkoły podpis dyrektora szkoły  
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III. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZNIÓW – wypełnia Koordynator 

szkolny projektu: 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy  

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

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice  

Klasa ….…………………  

Uczeń zakwalifikowany * 

Uczeń niezakwalifikowany* 

Uczeń oczekujący na liście rezerwowych* ………………………………………………… 

        (kółko, zajęcia wyrównawcze itp.) 

 

*odpowiednie podkreślić lub uzupełnić.  

 

 


