FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
(formularz dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych)

Szkoła Dąbrowa
Lp.

Nazwa

1

Imię

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Data i miejsce urodzenia

5

Wiek w chwili przystępowania do projektu

6

PESEL

7

Nazwa szkoły

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

17

Rodzaj obszaru zamieszkania

18

Telefon stacjonarny

19

Telefon komórkowy

20

Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
(dotyczy ucznia/uczennicy)

21

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

22

24

Rodzaj obszaru zamieszkania

Wybór formy wsparcia
Szkoła DĄBROWA

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Dąbrowie

obszar słabo zaludniony (wiejski) – 50% ludności zamieszkuje
obszary wiejskie
obszar pośredni (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności
zamieszkuje obszary wiejskie
obszar o dużej gęstości zaludnienia (miasta, centra miejskie,
obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje
obszary gęsto zaludnione

obszar słabo zaludniony (wiejski) - 50% zam. obszar wiejski
obszar pośredni (miasta, przedmieścia) -poniżej 50 %
ludności zamieszkuje obszary wiejskie,
Obszar o dużej gęstości zaludnienia (miasta, centra miast,
obszary miejskie - przynajmniej 50 % ludności zamieszkuje
obszary gęsto zaludnione.
1. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
Matematyka
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Język angielski
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2. Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania:
Matematyka
Laboratoryjne z chemii
Język angielski
Informatyka
3. Praca z uczniem wymagającym indywidualnego podejścia:

Psychoedukacja - trening umiejętności społecznych
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Logopedia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego
25

Osoba z niepełnosprawnościami

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu pn."Rozwój
kształcenia ogólnego w szkołach powiatu mogileńskiego - Gmina Dąbrowa ” realizowanego przez Gminę Dąbrowa

……………………………………………………………………
Data, czytelny podpis ucznia/uczennicy

…………………………………...............………………………..
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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