
Załącznik nr 1 do Regulaminu                    
rekrutacji i uczestnictwa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2
w Będzinie

Adres e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl

Data wpływu:

Pieczęć szkoły:

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI,
A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”.

CZĘŚĆ 1. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI

1.1. Dane podstawowe

Imię: Nazwisko:

CZĘŚĆ 2. KRYTERIA REKRUTACJI

2.1 Oceny uzyskane w roku szkolnym …………./…………..

Średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
(matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia)
Ocena roczna z matematyki
Ocena roczna z biologii
Ocena roczna z fizyki
Ocena roczna z chemii
Ocena roczna z geografii
Ocena roczna z języka angielskiego
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Ocena roczna z języka polskiego
Ocena roczna z informatyki
Opinia o gotowości szkolnej /ocena opisowa (w przypadku załączenia kopii dokumentu, 
adnotacja w tym polu)

CZĘŚĆ 3. FORMY WSPARCIA ORAZ INFORMACJE NA POTRZEBY REKRUTACJI

□ Z matematyką przez życie – zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII

□ Komputerowa magia – zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI

□ Matematyczne Asy – zajęcia rozwijające dla uczniów klas IV-VIII

□ W świecie biologii i chemii – zajęcia rozwijające dla uczniów klas V-VIII

□ Doświadczam i analizuję – zajęcia rozwijające z fizyki i chemii dla uczniów klas VII-VIII

………………………………….                                 ……………………………………
Podpis ucznia/uczennicy   Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
do projektu „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów” i akceptuję jego
zapisy.
2.  Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  administratorem  danych  osobowych  zawartych
w  Formularzu  jest  Prezydent  Miasta  Będzina,  Urząd  Miejski  w  Będzinie,  ulica
11 Listopada 20, 42-500 Będzin. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zadań  związanych  z  obsługą  projektu  pn.:  „Edukacja  drogą  do  przyszłości
będzińskich  uczniów”,  a  w  szczególności  organizacją  rekrutacji,  a  w  przypadku
zakwalifikowania  się  do  udziału  w  projekcie  również  w  celu  monitoringu,  kontroli,
audytu  i  sprawozdawczości,  a  także  w  celach  archiwalnych.  Dane  osobowe  są
przetwarzane na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  a),  lit.  e),  zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
3. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

……………………………                             ………………………………………..
miejscowość, data                                                        podpis ucznia/uczennicy

…………………………………………
 podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Część 4. OPINIA WYCHOWAWCY/NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU

…………………………………..
podpis nauczyciela/wychowawcy
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CZĘŚĆ 5. DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROJEKTU (WYPEŁNIA 
KOMISJA REKRUTACYJNA )

TAK/NIE 

Uzasadnienie: 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………
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