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Załącznik  nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
 
 
 

…………………………..... 
Pieczątka Beneficjenta 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
DO PROJEKTU "SZKOŁA INSPIRACJI"” 

Numer projektu WND-POKL.09.01.02-18-284/13 

Tytuł projektu ”SZKOŁA INSPIRACJI” 

Miejsce organizacji  
Miejscowość Krościenko Wyżne, Gmina Krościenko Wyżne, powiat 
krośnieński, województwo podkarpackie 

Okres realizacji projektu 01.09.2014 – 30.06.2015 

 

Informacje wypełniane przez Beneficjenta: 

Data przyjęcia formularza: 
 

 

Numer formularza: 
 

...…………/…….......... 
  Numer/kolejny rok 

Podpis koordynatora projektu 
 

 

 

 
Informacje wypełniane przez opiekuna prawnego Kandydata/Kandydatki do projektu: 

Lp. 
 

Nazwa 

 

 

1. Dane osobowe 
kandydata/kandydatki do 

projektu 

Imię (imiona) 
 
 

Nazwisko 
 

 

Status ucznia lub uczennicy klasy I-VI 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku 

Wyżnym, mieszczącej się w województwie 

podkarpackim. 

 

 TAK

 NIE 

 

status  
Status Klasa, do której uczęszcza 

kandydat/kandydatka do projektu 
 

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI 
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2. Miejsce zamieszkania 

kandydata/kandydatki do 
projektu 

Ulica1 
 
 

Nr domu 
 

 

Nr lokalu 
 

 

Kod pocztowy  
 
 

Miejscowość2 
 

 

Województwo 
 

 

Powiat 
 
 

Gmina 
 

 

 

3. Dane kontaktowe 

opiekuna prawnego 
kandydata/kandydatki do 

projektu 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 
 

 

Telefon stacjonarny 
 
 

Telefon komórkowy 
 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
 

 

                                                 
1 W przypadku, gdy adres kontaktowy nie posiada nazwy ulicy należy podać nazwę miejscowości. W przypadku, gdy adres kontaktowy osoby 

objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego miasta, w polu Ulica wpisać po przecinku nazwę miejscowości, w 
której uczestnik mieszka, a w polu „Miejscowość” należy podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy 

2
        Należy podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy 
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4. Oświadczam, że wyrażam chęć uczestnictwa mojego dziecka w następujących formach 

wsparcia, pod warunkiem spełnienia wymaganych kryteriów dostępu3: 

 Zajęciach rozwijających z języka polskiego: ABC dziennikarstwa 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas IV – VI, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z języka polskiego) 

 Zajęciach rozwijających z języka polskiego:  Mały recytator 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas II – VI, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z języka polskiego lub posiadają ocenę opisową wskazującą na dobre wyniki z języka polskiego) 

 Zajęciach rozwijających z języka angielskiego: Przyroda po angielsku 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas IV – VI, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z języka angielskiego) 

 Zajęciach rozwijających z języka angielskiego:  Śpiewam po angielsku 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas II-VI,  którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z języka angielskiego) 

 Zajęciach rozwijających z języka niemieckiego:  Zajęcia z języka niemieckiego 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać  uczniowie/uczennice klas IV-VI,  którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z języka polskiego lub posiada ocenę opisową wskazującą na dobre wyniki z języka polskiego  

i języka angielskiego) 

 Zajęciach rozwijających z matematyki: Ścisły umysł 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas II-VI, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z matematyki lub posiadają ocenę opisową wskazującą na dobre wyniki  z matematyki  

i przyrody) 

 Zajęciach rozwijających z przyrody: Mały ekolog 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać  uczniowie/uczennice klas II-III, którzy posiadają ocenę opisową wskazującą na 

dobre wyniki  z matematyki i przyrody) 

 Zajęciach rozwijających z przyrody: Szkolna stacja meteo 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas IV-VI, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 

ocenę dobry i powyżej z przyrody lub posiadają ocenę opisową wskazującą na dobre wyniki  z matematyki i przyrody) 

 Zajęciach specjalistycznych z logopedą. 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas I-III, którzy posiadają opinię wychowawcy  

o występujących wadach wymowy). 

 Zajęciach artystycznych - muzycznych: Nauka gry na gitarze. 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać  uczniowie/uczennice klas IV-VI, którzy po przystąpieniu do testu sprawdzającego 

                                                 
3 Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 formy wsparcia, w których kandydat/kandydatka spełnia kryteria dostępu 
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predyspozycje uzyskają minimum 20 pkt. z 40 możliwych do zdobycia) 

 Zajęciach artystycznych: Zajęciach plastycznych. 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas I-VI, którzy po przystąpieniu do konkursu plastycznego 

uzyskają minimum 20 pkt. z 40 możliwych do zdobycia) 

 Zajęciach artystycznych: Zajęciach tanecznych. 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas I-VI, którzy po przystąpieniu do testu sprawdzającego 

predyspozycje uzyskają minimum 20 pkt. z 40 możliwych do zdobycia) 

 Zajęciach specjalistycznych z psychologiem. 

(Na zajęcia te będą mogli uczęszczać uczniowie/uczennice klas I-VI, którzy posiadają opinię wychowawcy  

o występujących negatywnych postawach zachowania) 

5. Oświadczam, iż moje dziecko4:  

 W roku szkolnym 2013/2014 na świadectwie osiągnęło ocenę dobry i powyżej z języka polskiego 

W roku szkolnym 2013/2014 posiada ocenę opisową wskazującą na dobre wyniki z języka polskiego 

W roku szkolnym 2013/2014 na świadectwie osiągnęło ocenę dobry i powyżej z języka angielskiego 

W roku szkolnym 2013/2014 na świadectwie osiągnęło ocenę dobry i powyżej z matematyki  

W roku szkolnym 2013/2014 posiada ocenę opisową wskazującą na dobre wyniki  z matematyki  

i przyrody 

W roku szkolnym 2013/2014 na świadectwie osiągnęło ocenę dobry i powyżej z przyrody 

 Posiadaj opinię wychowawcy o występujących wadach wymowy 

Posiadaj opinię wychowawcy o występujących negatywnych postawach zachowania 

6. Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/łam się z się z zasadami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego 

syna/córki w projekcie. 

 Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  mojego syna/córki w działaniach 

związanych z realizacją projektu, 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki na potrzeby rekrutacji. 

7. Oświadczam, iż uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy, wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą. 

                                                 
4 Proszę zaznaczyć te kryteria, które są wymagane by kandydat/kandydatka do projektu uczestniczyła w wybranej w 

punkcie4 formularza formie/formach wsparcia  
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8. Wymagane załączniki składane wraz z formularzem rekrutacyjnym:  

1. Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału  

w projekcie. 

2. Oświadczenie potwierdzające status ucznia/uczennicy klasy I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Krościenku Wyżnym – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

3. Oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny - załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji  

i udziału w projekcie. 

4. Opinia wychowawcy o występujących wadach wymowy - w przypadku starania się o udział  

w zajęciach specjalistycznych z logopedą. 

5. Opinia wychowawcy o występujących negatywnych postawach zachowania - w przypadku starania 

się o udział w zajęciach specjalistycznych z psychologiem. 

6. Kserokopia świadectwa lub oceny opisowej - w przypadku starania się o udział w zajęciach 

rozwijających lub artystycznych. 

 

 

 

 

 

……………………...........   ……………………………………………………………………... 
     Miejscowość i data    Czytelny podpis opiekuna prawnego  

kandydata/kandydatki do projektu 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


