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Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

ANKIETA REKRUTACYJNA UCZNIÓW DO PROJEKTU 

Kluczowe kompetencje kluczem do rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 
 im. Janusza Korczaka w Gliwicach 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI Wzmacnianie potencjału 
edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,  
Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

W PRZYPADKU UCZNIÓW/UCZENNIC  NIE POSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI 
PRAWNYCH WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY 

 

I. DANE UCZNIA/UCZENNICY 
 

Nazwisko: Imię: 

PESEL: Płeć: 

KOBIETA/MĘŻCZYZNA 

Wiek: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj: 

Obszar zamieszkania (Obszar wg stopnia urbanizacji 

(DEGURBA) (zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

Miejski □ wiejski □ 

Powiat: Województwo: 

Szkoła (pełna nazwa oraz nr): Klasa: 

II. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU: 
 

Nazwisko: Imię: 

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość): 

Nr telefonu: E-mail: 
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III. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT UCZNIA/UCZENNICY  

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu   
(proszę zaznaczyć TAK lub NIE):  

Uczeń 
 

TAK NIE 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 
TAK NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań TAK NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami TAK NIE 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  
 
w tym: 
w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

TAK NIE 

TAK NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej 
 i dzieci pozostających na utrzymaniu 

TAK NIE 

 

 

 

NIE 

 

 

 

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione) TAK NIE 
 

IV. PREFEROWANA FORMA/Y WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 
Uczeń /uczennica w ramach projektu skorzysta z: 
 doradztwa edukacyjno- zawodowego w wymiarze 3h/os. 
 warsztatów „Kuźnia kompetencji społecznych” w wymiarze 16 godz. dydaktycznych 
 doradztwa psychologicznego w wymiarze 3h/os 
 indywidualne korepetycje „Potrafię więcej” (3 godz. dydaktyczne/osobę) 
 zajęć pozalekcyjnych do wyboru: 

Proszę zaznaczyć wybrane zajęcia "X"   

Można zaznaczyć więcej niż jeden rodzaj wsparcia, z zastrzeżeniem, iż Uczeń/Uczennica będzie 
mógł/a skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.  

 

1. Akademia odkrywców i eksperymentariuszy  

2. Koło informatyczne  

3. Koło teatralne    

4. Koło muzyczne  

5. Zajęcia sportowe   
 

 Dodatkowo dla uczniów mających szczególne trudności w uczeniu się 
przeprowadzona zostanie terapia Biofeedback,  skuteczna przy problemach                            
z  koncentracją i skupieniem uwagi (średnio po 5 h dla 20 uczniów). 

………………………………………...                         …………………………………………………………………………….. 
      Miejscowość, data                                                                                                      podpis  
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OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

Lp. OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE TAK NIE UWAGI 

1 Czy formularz rekrutacyjny wpłynął w wyznaczonym terminie?    

2 Czy wypełniono wszystkie wymagane pola?    

3 Czy złożono wymagany komplet załączników?    

4 Czy uczeń/uczennica spełnia wymagania dot. uczestników 

projektu? 

   

OPINIA PEDAGOGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczeń/Uczennica ……………………………………………………….. został zakwalifikowany / niezakwalifikowany*  
                                                                       imię i nazwisko  
 
do udziału w projekcie.   
 
                                                                  

Podpisy  członków komisji rekrutacyjnej : 

1.……………………………………………………..                         2.…………………………………………………….. 

3.……………………………………………………..  


