
 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
do projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.  

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych   
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Data przyjęcia formularza  

Podpis osoby przyjmującej formularz  
 

UWAGA: 
1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny oraz powinien być 

podpisany w miejscach do tego wskazanych. 
2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie podać właściwą 

odpowiedź. 
3. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione.  
4. Przed złożeniem wypełnionego formularza Kandydat powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. 
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych dostępnym na szkolnej stronie internetowej. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć Kobieta   ロ Mężczyzna  ロ 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr budynku/domu  

Adres rodzica/prawnego opiekun 
kandydata 

Taki sam jak kandydata ロ Inny niż kandydata  ロ 

DANE ADRESOWE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA KANDYDATA 
(należy wypełnić jeśli jest inny niż kandydata) 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr budynku/domu  



 

WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

Zajęcia z języka angielskiego TAK ロ                       NIE ロ 

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze TAK ロ                       NIE ロ 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka we wskazanych zajęciach 
realizowanych w ramach projektu: 
 

 
………………………………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  

KRYTERIA MERYTORYCZNE 
(wpisuje nauczyciel uczący przedmiotu, w zależności od rodzaju zajęć pozalekcyjnych) 

wynik przeprowadzonej diagnozy 
przedmiotowej 

 

uzyskiwane wyniki w nauce  

opinia nauczyciela uczącego danego 
przedmiotu 

 

 
 
Oświadczam, że wszystkie zawarte w niniejszym formularzu dane są prawdziwe i jednocześnie zobowiązuję 
się do natychmiastowego poinformowania Dyrektor Szkoły im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach 
w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń zawartych w formularzu. 
 
Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie oraz wyrażam zgodę na udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 
 

……………………............................                                                     …...........................................................................    
         Miejscowość i data                                                                        czytelny podpis kandydata 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

 
 
 
 
 
 
 


