
Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3.”

w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie:

Data i godzina przyjęcia formularza

Podpis osoby przyjmującej formularz

UWAGA:
1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w

sposób czytelny drukowanymi literami oraz powinien być podpisany w miejscach do tego
wskazanych.

2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a
następnie podać właściwą odpowiedź.

3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione.
4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z Regulaminem

rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach
projektu Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia
szkół i placówek oświatowych dostępnym na szkolnej stronie internetowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA

1. Imię (Imiona)

2. Nazwisko

3. Płeć kobieta mężczyzna

4. Data urodzenia i miejsce urodzenia

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA

5. PESEL

6. Telefon kontaktowy

7. Adres e-mail

8. Województwo



9. Powiat

10. Gmina

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Ulica i numer budynku/domu

14. Adres rodzica/prawnego opiekun
kandydata

Taki sam jak
kandydata

Inny niż
kandydata

DANE ADRESOWE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA KANDYDATA
(należy wypełnić jeśli jest inny niż kandydata)

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Ulica i numer budynku/domu

WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

21. Kółko informatyczne
"Nowoczesny w nauce"
(30 godzin, klasy VI-VIII)

TAK NIE

22. Warsztaty grywalizacji
i  kreatywnego myślenia
(30 godzin, klas I-III)

TAK NIE

23. Koło Młodego Biologa
(30 godzin, klasy V-VIII)

TAK NIE

24. Kółko przyrodnicze
"Młodzi tropiciele przyrody"
(30 godzin, klasy V-VIII)

TAK NIE

25. Kółko matematyczne
"Z matematyką za pan brat"
(30 godzin, klasy IV)

TAK NIE



26. Wyrażam zgodę na udział dziecka
we wskazanych zajęciach
realizowanych w ramach projektu

Czytelny podpis:

…………………………………………………………………

KRYTERIA MERYTORYCZNE
dla uczestników zajęć rozwijających: kółko informatyczne "Nowoczesny w nauce",

Koła Młodego Biologa, "Młodzi tropiciele przyrody", "Z matematyką za pan brat"
(wpisuje nauczyciel uczący przedmiotu, w zależności od rodzaju zajęć pozalekcyjnych)

27. W zależności od rodzaju zajęć
dodatkowych oceny końcoworoczne
z danego przedmiotu kierunkowego
(informatyka, przyroda,
geografia, biologia, matematyka)
na koniec roku szkolnego
2021/2022
(wpisuje nauczyciel uczący przedmiotu)

Nazwa
przedmiotu

Ocena

28. Udział w poprzednich, realizowanych w szkole - ostatnie dwa lata (podać nazwę i rok)

a) konkursach

b) projektach i inicjatywach

c) akcjach edukacyjnych

d) kołach zainteresowań

KRYTERIA MERYTORYCZNE
dla uczestników warsztatów grywalizacji i  kreatywnego myślenia:

29. Wyniki testów kreatywnego
myślenia Guilforda
i Torrecnce`a

30. Opinia wychowawcy i pedagoga
szkolnego



32. Ogólny poziom umiejętności
szkolnych na poziomie wymagań
programowych dla klas 1-3

33. Udział w konkursach
pozaszkolnych

Ponadto oświadczam, że:

● jestem uczniem/uczennicą klasy Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach objętego
wsparciem projektu;

● wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie;
● wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
● spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień

złożenia formularza rekrutacyjnego;
● zapoznałem/am 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/am poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej oraz województwa małopolskiego;

● wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
● wszystkie zawarte w niniejszym formularzu dane są prawdziwe i jednocześnie

zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych w Rzykach w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń
zawartych w formularzu.

……………………............................ .......................................................................
miejscowość i data czytelny podpis kandydata

………………………………………… ………………………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata


