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FORMULARZ REKRUTACYJNY
Imię......................................... Nazwisko...................................................... Klasa...............
Proszę wpisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź
Płeć
K
M
W roku szkolnym 2009/10 otrzymałam/łem
matematyki
....
następujące oceny końcoworoczne z:
języka angielskiego
....
Umiejętności informatyczne mam opanowane w stopniu
niskim
średnim
wysokim
Jestem osobą niepełnosprawną
Tak
Nie
Mieszkam na terenie wiejskim
Tak
Nie
W ciągu ostatniego roku zasiłku socjalnego
Tak
Nie
moja rodzina korzystała z dofinansowania podręczników
Tak
Nie
następującej
pomocy renty rodzinnej
Tak
Nie
finansowej:
inne (jakie?).......................................................................................
Rozbita
Zrekonstruowana
Struktura Pełna
rodziny
Półsieroctwo
Sieroctwo
Rodzice przebywają za granicą
Posiadam opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o zdiagnozowanych
Tak
Nie
problemach w uczeniu się
Korzystam z internatu (bursy)
Tak
Nie
Korzystam z internatu (bursy)
Tak
Nie
Odległość od miejsca zamieszkania do budynku szkoły (w km).
........
Jestem zainteresowana/y udziałem w następujących zajęciach

(zaznacz maksymalnie dwa zajęcia wpisując w kratkę cyfry 1 lub 2, gdzie 1-preferowany wybór)

MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI

INFORMATYKA

48 godzin uczniowie klas pierwszych
60 godzin maturzyści
48 godzin uczniowie klas pierwszych
48 godzin maturzyści
134 godziny przygotowanie do certyfikowanego egzaminu PET
90 godzin ECDL Start + internet
90 godzin ECDL Start + grafika komputerowa
90 godzin ECDL Core
Źródła informacji o projekcie (zaznaczyć właściwe)

Ulotki / plakaty
Internet
Ogłoszenie w radiowęźle szkolnym
Wychowawca
Inne (jakie?).................................................................................................................................
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w szkoleniu,
zobowiązuję się do sumiennego uczęszczania na zajęcia.
2. W czasie trwania szkolenia będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do
monitorowania i ewaluacji projektu.
3. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym szkoleniu, deklaruję gotowość zwrotu
kosztów z tym związanych.
4. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne
z prawdą
5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002
Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”.
Miejscowość, data

czytelny podpis

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto, uczestnicy szkolenia będą mogli bezpłatnie
korzystać z wyżywienia oraz cateringu (w trakcie szkolenia).

