
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA 

w ramach projektu pt. „NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

Tytuł projektu „NOWOCZESNA SZKOŁA – przyszłością uczniów ZSP w Goniądzu” 

Numer projektu RPPD.03.01.02-20-331/19 

Realizator Zespół Szkolno – Pzedszkolny 
Ul. Konstytucji 3 Maja 18; 19-110 Goniądz 

 
 

Oś priorytetowa III. Kompetencje i Kwalifikacje 

Działanie 3.1 Kształcenie i Edukacja 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej  
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych 

I. DANE UCZESTNIKA 

Imię  

Nazwisko  

Klasa  

Płeć □ Kobieta □ Mężczyzna 

PESEL            

II. DANE KONTAKTOWE 

Województwo podlaskie 

Gmina  Goniądz 

Powiat moniecki 

Miejscowość  

Obszar zamieszkania                Wiejski                                    Miejski 

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Kod pocztowy 19-110 

Telefon kontaktowy  

Email  

III. DANE DODATKOWE 

Opinia Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

 

 TAK      NIE 

 
Niepełnosprawność 

 
 TAK      NIE 
 



 
 

Średnia ocen  z roku szkolnego 
2020/2021 

 

Ocena uzyskana na zakończenie 
roku szkolnego 2020/2021 z 
danego przedmiotu 
 
(proszę o wpisanie oceny z 
przedmiotu/ów którego jesteś 
zainteresowany/a wziąć udział w 
ramach zajęć dodatkowych) 

 

 JĘZYK POLSKI ………………………………………………………….……………    

 MATEMATYKA ……………………………………………………………..…….. 

 FIZYKA…………..……………………………………………………………….....…    

 CHEMIA ……….………………….…………………………………………………. 

 JĘZYK ANGIELSKI …………….………………………………………………..…    

 BIOLOGIA …………………………………………………………………………... 

 PRZYRODA ………………………..................................................…  

 HISTORIA …………………………………………………………………………... 

 GEOGRAFIA ………………………..................................................…  

 MUZYKA …………………………………………………………………………... 

 PLASTYKA ………………………..................................................…  

Udział w konkursach 
pozaszkolnych 

 

 TAK      NIE                         Jeżeli TAK, to jakie 

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

Wyrażam chęć uczestnictwa w 
zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych  
dla klas V-VIII: 

 HISTORII klasy VI  

 MATEMATYKA klasy V 

 GEOGRAFII klasy VII    

 CHEMIA klasy VIII 

 FIZYKI klasy VIII 

 BIOLOGIA klasy VI 

 JĘZYK ANGIELSKI klasy VII   

Wyrażam chęć uczestnictwa w 
zajęciach przygotowujących do 
egzaminów 8-klasisty 

 JĘZYK POLSKI  

 MATEMATYKA 

 JĘZYK ANGIELSKI    

Wyrażam chęć uczestnictwa w 
zajęciach rozwijających 
uzdolnienia, kreatywność i pracę 
zespołową: 

 NAUKA GRY NA GITARZE klasy IV-VI  

 ZAJĘCIA PLASTYCZNE klasy I-III 

 KOŁO DYSKUSYJNE W J.ANGIELSKIM klasy VI-VIII    

 WARSZTATY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE klasy I-III 

 ROBOTYKA Z PROGRAMOWANIEM klasy III-VI  



 

Wyrażam chęć uczestnictwa w 
zajęciach wspierających deficyty 
rozwojowe: 

 ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE klasy I-VIII  

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE klasy I-VIII 

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA klasy I-VI     

IV. FORMA WSPARCIA 

Rodzaj przyznanego wsparcia 
 ZAJĘCIA DODATKOWE 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 TAK      NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem  
z dostępu do mieszkań 

 TAK      NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami  TAK      NIE 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej), w tym: 

 TAK      NIE 

pochodząca z obszarów wiejskich  TAK      NIE 

 
1. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co zaświadczam swoim podpisem. 

2. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki określone w regulaminie udziału w projekcie i akceptuje jego warunki.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane w ramach Projektu. Zgłaszam 

chęć udziału we wskazanych zajęciach oraz dodatkowych aktywnościach np. wyjazdach edukacyjnych, o ile będą 

przewidziane dla tego rodzaju zajęć. 

5. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie odmowy odpowiedzi w zakresie danych wrażliwych. 

Mam świadomość, że odmowa podania danych poniżej uniemożliwi mi udział w formach wsparcia  

w projekcie, w których podanie poniższych danych jest warunkiem udziału 

 

 

Goniądz; 

……………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

 

………………………………………………………. 

CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 


