
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 
oświatowych, dofinansowanego z Funduszy Europejskich 

 
Formularz rekrutacyjny: 

 LP Nazwa  

D
a

n
e 

 

1 Imię   
2 Nazwisko   
3 Płeć   
4 Data urodzenia   

D
a
n

e 
k

o
n

ta
k

to
w

e 

5 Województwo   
6 Powiat   
7 Gmina   
8 Miejscowość   
9 Ulica   

10 Nr budynku/domu   
11 Nr lokalu   
12 Kod pocztowy   
13 Numer telefonu rodzica   
14 Adres mailowy rodzica  Punkty** 

K
ry

te
ri

a
 m

er
y
to

ry
cz

n
e 

15 W zależności od rodzaju zajęć 

dodatkowych oceny roczne 

z przedmiotów 

Przedmiot: ……………..  

Ocena: 

16 Potwierdzony udział 

w konkursach/ marszach/akcjach 

od roku 2021/2022 do dnia 

rekrutacji 

Nazwa aktywności 
Podpis 

nauczyciela/ 

wychowawcy 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

17 Opinia lub orzeczenie wydane 

przez PPP 

Tak/Nie* 

*Niepotrzebne skreślić 

**Wypełnia komisja rekrutacyjna 

 

 

 

 



OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH – proszę zaznaczyć X właściwą opcję 
 

 koło zainteresowań z przyrody dla uczniów klas V-VIII, 

 

 koło zainteresowań z geografii dla uczniów klas V-VIII, 

 

 koło zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klasy V, 

 

 zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas II-III, 

 

 zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas VIII, 

 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas VIII 

 

1. Koło zainteresowań z przyrody: 27 godzin zajęć realizowanych od 16.01-23.06.2023 r. 

2. Koło zainteresowań z geografii: 27 godzin zajęć realizowanych od 16.01-23.06.2023 r. 

3. Koło zainteresowań z języka angielskiego: 27 godzin zajęć realizowanych od 16.01-23.06.2023 r. 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze: 27 godzin zajęć realizowanych od 16.01-

23.06.2023 r. 

5. Zajęcia rozwijające z matematyki: 27 godzin zajęć realizowanych od 16.01-23.06.2023 r. 

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki: 27 godzin zajęć realizowanych od 16.01-23.06.2023 r. 

 
Wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie w zajęciach*: 

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

………………………………………………………………………………………………… 

*Proszę wpisać nazwę wybranych zajęć z listy od 1 do 6. 

………………………………………………………… 
 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 jestem uczniem/uczennicą klasy II-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie  objętej 

wsparciem projektu, 

 spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia 

formularza rekrutacyjnego, 

 zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki, 

 oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku    

w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją tego projektu, 

 zostałem poinformowana/ny o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz  

województwa małopolskiego, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

 

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

Miejscowość i data czytelny podpis kandydatki/kandydata 

 
 

…………………………………........................................................ 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu 

 

 

 


