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Formularz zgłoszeniowy  

„Ósemka z kluczem.” -  rok szkolny 2020/2021 

Data i godzina  wpłynięcia  zgłoszenia……………….. podpis koordynatora/współkoordynatora projektu………………… 

l.p NAZWA DANE  KANDYDATA NA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKĘ PROJEKTU 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Klasa  

4 Telefon kontaktowy  

5. Adres e -mail  

6. Zaznacz odpowiedni kwadrat  jeśli chcesz uzyskać  punkty rekrutacyjne 

 rodzina wielodzietna 

 zamieszkiwanie na obszarze wiejskim/ zamieszkiwanie w internacie 

  trudna sytuacja materialna rodziny-ustalone prawo do zasiłku rodzinnego 
 

7. Wybierz zajęcia, którymi jesteś zainteresowany (zaznacz odpowiedni kwadrat  ) 
*Uwaga: uczeń może uczestniczyć w jednych zajęciach w ramach treningów maturalnych, zaznacz 
odpowiedni kwadrat  jeśli chcesz uzyskać  punkty rekrutacyjne  

trening maturalny 
z matematyki  na 
poziomie 
podstawowym 

 aktualne trudności z matematyki w bieżącym roku szkolnym 

  orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 uprawnienia do dostosowania form i warunków  egzaminu maturalnego 
(odpowiednie dokumenty złożone u pedagoga szkolnego: w tym  opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie, wniosek pełnoletniego 
ucznia/nauczyciela/specjalisty) 
 

 trening maturalny 
z przedmiotów 
matematyczno-
przyrodniczych na 
poziomie rozszerzonym 

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

  orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

 uprawnienia do dostosowania form i warunków  egzaminu 
maturalnego (odpowiednie dokumenty złożone u pedagoga 
szkolnego: w tym  opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie, wniosek pełnoletniego 
ucznia/nauczyciela/specjalisty) 
 

 biologia 

 geografia  

 fizyka 

 chemia 

indywidualne 
zajęcia edukacyjne  
(możesz wybrać 1 lub 2 
przedmioty) 

 matematyka  orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

 cudzoziemiec lub wcześniejsze kształcenie za granicą 

 objęcie w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
z innych niż wyżej wymienione  powody 
 
  

 

 biologia 

geografia 

fizyka 

chemia 

 j. angielski 

 j. niemiecki 

 j. francuski 

 j. rosyjski 
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 j. polski (dla 
cudzoziemców 
lub osób 
wcześniej 
uczących się za 
granicą 

 Uwaga! W przypadku  zakwalifikowania się do udziału w treningu maturalnym na poziomie rozszerzonym 
przyjmuję do wiadomości, iż oprócz  wybranych zajęć będę uczestniczył/uczestniczyła obowiązkowo w:  

 indywidualnym doradztwie edukacyjno- zawodowym – jedno 2-godzinne spotkanie z doradcą 
zawodowym 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

1.Dane osobowe ucznia/uczennicy będą przetwarzane do celu niezbędnego do rekrutacji do zajęć w projekcie 

„Ósemka z kluczem”. 

2. Administratorem danych osobowych  ucznia/uczennicy jest Dyrektor Szkoły a ich przetwarzanie, 

zabezpieczenie i przechowywanie jest  zgodne z polityką ochrony danych osobowych obowiązującą 

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku i zaakceptowaną przez 

pełnoletniego ucznia/ uczennicę lub rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia/ uczennicy  na 

początku edukacji w Szkole.  

3.Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie procesu 

rekrutacji. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka  zawartych 

w formularzu w celu niezbędnym do rekrutacji zajęć w projekcie „Ósemka z kluczem”. 

 

………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis pełnoletniego  ucznia/uczennicy 

 

………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego  ucznia/uczennicy 

 

 

Uwaga! Właściwie wypełniony i podpisany skan formularza  należy przesłać na adres 

projekt@8lo.bialystok.pl lub złożyć zabezpieczony w kopercie do pudła na portierni w internacie 

szkoły w terminie  od 14.12.2020 do dnia 21.12.2020r.  

mailto:projekt@8lo.bialystok.pl

