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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Załącznik nr 1A do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, 

NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZENNICY/UCZNIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych 

i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1, 

Poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” 

Deklaruję chęć udziału własnego/mojego dziecka
1
 w projekcie  "KORONA czyli 

KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

gliwickiego”, mającym na celu poprawę efektywności kształcenia ogólnego 

Prosimy o czytelne wypełnienie poniższych informacji dotyczących ucznia ubiegającego się  

o udział w projekcie, które są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (w kwadratach wybór 

proszę zaznaczyć "X"):  
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Imię/imiona ucznia   

Nazwisko  

Płeć       Kobieta                           Mężczyzna 

Niepełnosprawność  TAK                          NIE 

PESEL            

Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej 

w Pyskowicach 

Klasa: 

Średnia ocen w poprzednim 

roku szkolnym (wypełnia 

wychowawca klasy)
2
: 

 

Liczba godzin 

nieusprawiedliwionych 

w ostatnim roku 

szkolnym (wypełnia 

wychowawca klasy)
2
: 

 

 

..................................... .....................................   .............................................. 

 (miejscowość i data)      (podpis ucznia)   (podpis opiekuna prawnego w przypadku 

        ucznia niepełnoletniego) 

                                                           
1
  niepotrzebne skreślić 

2
 wypełnić, jeśli w związku z ubieganiem się ucznia o skorzystanie z danej formy wsparcia konieczne jest 

określenie jego pozycji na liście rankingowej,  
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1. Czy odczuwasz potrzebę rozwijania własnych kompetencji kluczowych? 

 tak      nie     

2. Czy potrzebne jest Ci wsparcie przy wyborze dalszej drogi rozwoju edukacyjno - 

zawodowego? 

 tak      nie 

3. Z których zajęć oferowanych w ramach projektu chciałabyś/chciałbyś skorzystać? 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe 

- zajęcia dodatkowe o charakterze wyrównawczym: 

 geografia      matematyka z wykorzystaniem TIK  

 język niemiecki     język angielski  

 konwersacyjno-tłumaczeniowe z języka angielskiego 

 biologia pn. Biologia wciąga (oddział medyczno-kosmetyczny) 

 laboratoryjne z chemii   

- zajęcia dodatkowe podnoszące wiedzę i umiejętności: 

 geografia – kółko zainteresowań Szkiełko, oko i GIS w poznawaniu świata 

 przygotowujące do egzaminu maturalnego z biologii 

 Matematyka innego wymiaru z wykorzystaniem technik multimedialnych, drukarki 3D 

i gier strategicznych    

4. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą 

odpowiedź: 

 

Udział w projekcie stanowi dla mnie: 

a) możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności 

 tak      nie      nie mam zdania 

b) szansę na zdobycie w przyszłości atrakcyjnej pracy lub kontynuację edukacji zgodnie 

z moimi planami 

 tak      nie      nie mam zdania 

c) okazję do zdobycia nowych doświadczeń 

 tak      nie      nie mam zdania 
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d) urozmaicenie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole 

 tak      nie      nie mam zdania 

 

Dziękuję za wypełnienie formularza! 

 

 

…………………………….     ……………………………… 

miejscowość, data      podpis Kandydatki/Kandydata 

 

 

 

Liczba uzyskanych punktów:  
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OŚWIADCZENIA UCZENNICY/UCZNIA 

1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

2. Oświadczam, że znane są mi zapisy Regulaminu określającego zasady rekrutacji 

i udziału w ramach projektu „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, Nauka 

w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że wsparcie otrzymywane w ramach 

projektu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.  

5. Oświadczam, że – w razie zakwalifikowania do udziału w projekcie - będę 

systematycznie uczestniczył(ła) w zajęciach, do udziału w których zostałam(em) 

zakwalifikowana(y),. 

6. Oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na moje prawo do otrzymywania 

wsparcia w ramach projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tych 

zmianach pracowników Biura Projektu mieszczącego się w Starostwie Powiatowym  

w Gliwicach. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 
             ................................................                                                                                   ................................................................................. 
          (miejscowość, data)                                                                            (podpis Uczennicy/Ucznia)

  

 

        ................................................................................. 

        (podpis rodzica lub opiekuna prawnego*) 

 

    *wymagany w przypadku, gdy Uczennica/Uczeń jest osobą niepełnoletnią 

 


