
 
 

Data wpływu zgłoszenia   _ _ -_ _ -_ _ _ _ Godzina wpływu _ _ -_ _ 

Załącznik nr 3  
do Regulamin naboru i uczestnictwa  

w projekcie pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny 
 i konkurencyjny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach wyrównujących dysproporcje w wiedzy 
 

Nazwisko  

Imię /Imiona  

Klasa   

Data urodzenia   

PESEL  

 
Deklaruję chęć udziału w następujących warsztatach (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Zajęcia wyrównujące dysproporcje z biologii  

 Zajęcia wyrównujące dysproporcje z języka angielskiego  

 Zajęcia wyrównujące dysproporcje z języka niemieckiego  

 Zajęcia wyrównujące dysproporcje z języka rosyjskiego  

 Zajęcia wyrównujące dysproporcje z języka matematyki  
 

 
Dane rekrutacyjne: 

Wyszczególnienie Dane Punktacja  

Średnia ocena za ostatni rok (wpisujemy w kolumnę dane; uczniowie kl. I wpisują 
średnią ocenę ze świadectwa ukończenia gimnazjum) 

  

Ocena z zachowania za ostatni rok (wpisujemy w kolumnę dane, uczniowie kl. I 
wpisują ocenę ze świadectwa ukończenia gimnazjum) 

  

Zamieszkanie na terenie wiejskim (w kolumnie dane wpisujemy Tak lub Nie)   

Średni miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę (wpisujemy w kolumnie dane 
wartość w zł.) 

  

Płeć (wpisujemy w kolumnę dane: K – kobieta lub M – mężczyzna)   

  
1. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.  
2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji do projektu.  
3. Zgodnie z art. 23 ust.1pkt1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji. 

 
………………………………….       ………………………………………………. 
Data          Czytelny podpis  ucznia lub opiekuna prawnego 

Opinia wychowawcy klasy / pedagoga szkoły  - punkty od 0 do 20 wstawia wychowawca klasy biorąc pod 
uwagę takie kryteria jak: sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, podejście do obowiązków 
szkolnych, w tym przypuszczalna gwarancja ukończenia deklarowanych działań, udział w wolontariacie, 
inna praca na rzecz środowiska i szkoły oraz przydatność i konieczność otrzymania wsparcia na danym 
etapie kształcenia, optymalna możliwa do zrealizowania przez ucznia liczba przyjętych na dany rok 
szkolny działań,   

  

………………………………….                ………………………………………………. 
Data          Czytelny podpis  wychowawcy /pedagoga 
 

   
Dnia ............................... decyzją  Komisji Rekrutacyjnej ucz. ........................................................................ zostaje wpisany na listę 
uczestników projektu/listę rezerwową pod nr ....................... z liczbą punktów ........................ 

 
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

 


