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Formularz zgłoszeniowy  

„Z kluczem w przyszłość.” -  rok szkolny 2016/2017 

Data i godzina  przyjęcia zgłoszenia …………………………… podpis osoby upoważnionej………………………………………… 

l.p NAZWA DANE  KANDYDATA NA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKĘ PROJEKTU 

1. Płeć K                                               M  

2. Imię  

3. Nazwisko  

4. PESEL  

5. Klasa  

6.  Adres zamieszkania  
Ul. ……………………                       
nr domu  …………     
nr lokalu………… 

Kod pocztowy 
 

powiat 

miejscowość gmina 

7. Obszar zamieszkania     miejski                                  wiejski 

8. Telefon kontaktowy  

9. Adres e -mail  

10.   Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 

 uprawnienia do dostosowania form i warunków  egzaminu maturalnego (odpowiednie dokumenty 
złożone u pedagoga szkolnego) 

 bariery społeczno- ekonomiczne w rodzinie*  (wielodzietność, niepełnosprawność/choroba przewlekła 
kandydata lub w rodzinie, bezrobocie rodziców/opiekunów prawnych, niskie dochody potwierdzone 
złożonym w szkole wnioskiem o stypendium szkolne, trudna sytuacja życiowa inna 
wymienione………………............................................................................................ *proszę właściwe podkreślić 

 mieszkaniec  internatu 

11. Wybierz zajęcia, którymi jesteś zainteresowany (zaznacz odpowiedni kwadrat  ) 
*Uwaga: uczeń może uczestniczyć w jednych zajęciach w trakcie trwania całego projektu – dwóch lat, 
z wyjątkiem j. francuskiego i  wybranego projektu naukowo-badawczego) 

Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze  z 
matematyki dl uczniów kl I i 
/lub II 

 wynik ze sprawdzianu kompetencji <30% (dotyczy kl.I) 

 na świadectwie z kl I ocena co najwyżej 3 (dotyczy kl.II) 

 brak promocji (dotyczy kl.II) 

aktualne trudności przejawiające się ocenami 1-2 

Zajęcia dydaktyczne  z 
matematyki dla uczniów kl. 
III (przygotowywanie do 
matury w zakresie 
podstawowym) 

 

 na świadectwie z kl. II ocena co najwyżej 3  

 brak promocji  

aktualne trudności przejawiające się ocenami 1-2 

„Noce maturalne” 
(2 spotkania po 7h)  -
przygotowanie do matury  z 
matematyki w zakresie podst. 

wynik <=50 % z ostatniej próbnej matury 
 

Zajęcia rozwijające 
uzdolnienia dla uczniów kl. 
III (do matury rozszerzonej) 

 matematyka  złożona u Dyrektora szkoły deklaracja zdawania 
określonego przedmiotu na poziomie rozszerzonym  biologia 

 geografia  

 fizyka 

 chemia 
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Zajęcia rozwijające 
kompetencje językowe  

 z języka 
angielskiego dla 
uczniów klas I i/lub II 

 wynik ze sprawdzianu kompetencji <50% 
(dotyczy kl.I) 

 na świadectwie z kl. I ocena co najwyżej 3 
(dotyczy kl.II) 

aktualne trudności przejawiające się ocenami 1-2 

 z języka 
angielskiego dla 
uczniów klas III (do 
matury rozszerzonej) 

 złożona u Dyrektora szkoły deklaracja zdawania 
określonego przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

 z języka 
francuskiego 

 deklaracja udziału  

Projekty naukowo – 
badawcze dla uczniów klas 
II 
 
*o zakwalifikowaniu 
decydują wyniki w konkursie 
szkolnym- wg listy 
rankingowej 

 „Poznaję mój 
świat, czyli bliżej 
biologii” 

 realizacja biologii w zakresie rozszerzonym 

 deklaruje przystąpienie do konkursu wg 
regulaminu* 

 „Matematyka jest 
wszędzie” 

 realizacja matematyki i fizyki w zakresie 
rozszerzonym   lub  

 realizacja matematyki i informatyki w zakresie 
rozszerzonym 

 deklaruje przystąpienie do konkursu wg 
regulaminu* 

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie przyjmuje do wiadomości, iż oprócz zajęć 
wybranych będę uczestniczył/uczestniczyła obowiązkowo w:  

 zajęciach na temat efektywnych technik uczenia się oraz kreatywnego myślenia (nie dotyczy 
uczniów zakwalifikowanych do projektów edukacyjnych) 

  zajęciach uwrażliwiających na problem równości szans ze względu na płeć (nie dotyczy uczniów 
zakwalifikowanych do projektów edukacyjnych) 

 indywidualnym doradztwie zawodowym (dotyczy   uczniów uczestniczących w zajęciach 
rozwijających uzdolnienia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych) 

 grupowym doradztwie zawodowym (dotyczy wszystkich uczniów kl. III) 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis ucznia 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW (DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 18 ROKU ŻYCIA) 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:  
 

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna (ulica, nr 
domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość): 

 

Tel. kontaktowy:  
 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w projekcie  
………………………………….. 

data, miejscowość 

 
…………………………………. 

czytelny podpis 

 


