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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego  
obszaru metropolitalnego” 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO  

PŁEĆ ❑ kobieta ❑ mężczyzna  

PESEL  

STATUS  KANDYDATA 
W dniu, w którym składam niniejszą Kartę 
zgłoszenia jestem Uczniem/ Uczennicą: 

 

WYBÓR ZAJĘĆ 
DODATKOWYCH - ZAJĘCIA 

DYDAKTYCZNO-
WYRÓWNAWCZE 

❑ -  język angielski/niemiecki – do wyboru 

❑ - matematyka  

❑ - przedmioty przyrodnicze (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) 

ŚREDNIA OCEN ZA PIERWSZY 
SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 

2018/2019 
(dot. uczniów kl. 4-8 i 3 

gimnazjum) 

❑ - do 3,5 

❑ - powyżej 3,6 – 4,0 

WYBÓR ZAJĘĆ 
DODATKOWYCH - ZAJĘCIA 

ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA 

❑ -  język angielski/niemiecki – do wyboru 

❑ - matematyka  

❑ - przedmioty przyrodnicze (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) 

❑ - informatyka/ robotyka 
ŚREDNIA OCEN ZA PIERWSZY 

SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 
2018/2019 

(dot. uczniów kl. 4-8 i 3 
gimnazjum) 

❑ - powyżej  4,1 

❑ - udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach 

 
SPECJALNE POTRZEBY 

EDUKACYJNE 
❑ -  uczeń z niepełnosprawnością 

  

 

 

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

Miejsce i data     Podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

                                                                                          Kandydata na Uczestnika Projektu  
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Oświadczam, że: 

1. Deklaruję udział w projekcie  „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na 
terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”, realizowanym przez Gminę Krasne, 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego  na lata 2004-2020 w zakresie osi priorytetowej IX - Jakość edukacji           
i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

2. Dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą     
i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych       
z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i zgadzam się z ustalonymi w nich 
zasadami. 

4. Zostałem poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej     
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Jestem świadomy/a, iż złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje 
– zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji – Komisja Rekrutacyjna w toku procesu 
rekrutacji do Projektu. 

6. Zobowiązuję się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnić dane 

dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu,  

 

 

 

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Miejsce i data     Podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

                                                                                            Kandydata na Uczestnika Projektu  

 

 
 


