
  

 

 

 
 

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy – umowa uczestnictwa w 
projekcie  
 

 
 

Formularz zgłoszeniowy stanowiący jednocześnie umowę udziału w 
zajęciach on-line/kole naukowym* realizowanych w ramach projektu 
pn. „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  
w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2022/2023” 
 
Obszar tematyczny……………………………………….. 
 
Poniższy formularz należy wypełnić drukowanymi literami 
 
I. Dane podstawowe. 

 
a) IMIĘ: ………………………………………………………. 
 
b) NAZWISKO: ……………………………………………... 

 
II. Oświadczenia kandydata niezbędne dla celów rekrutacji. 

 
Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w 
zajęciach on-line/kole naukowym*: 
 

a. wyrażam dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach                  
on-line/kole naukowym   TAK/NIE* 

b. jestem uczniem klasy ……… w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Dąbrowie Tarnowskiej, szkoły będącej realizatorem 
projektu „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 
szkolnym 2021/2022” 

c. tryb nauki:* 

- 4 – letni 

d. na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację 
z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu w 
ramach zajęć on-line/kół naukowych*, uzyskałem/am ocenę  
………… 



  

 

 

 
 

 

e. brałem (-am) / nie brałem (-łam)* udział w konkursach, 
olimpiadach przedmiotowych w danym obszarze 
tematycznym na szczeblu: 

- ogólnopolskim TAK/NIE*, wymienić: ………..….. – uzyskane 
miejsce …….. 

- wojewódzkim TAK/NIE*, wymienić: ……......…... – uzyskane 
miejsce ……... 

- powiatowym TAK/NIE*, wymienić: ……………… - uzyskane 
miejsce ……….. 

- gminnym TAK/NIE*, wymienić: ……………..…… - uzyskane 
miejsce ………. 

- szkolnym TAK/NIE*, wymienić: ……………..…… - uzyskane 
miejsce ………. 

f. jestem /nie jestem* uczestnikiem innego projektu 
realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w 
którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego 
samego rodzaju pod względem realizowanych treści zajęć w 
obszarze tematycznym, tak aby uniknąć wielokrotnego 
udziału ucznia w takich samych zajęciach lub zmierzają do 
tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu. 

III. Oświadczam, iż w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie 
złożę następujące dokumenty: 
- oświadczenie uczestnictwa w projekcie, 
- oświadczenie uczestnika projektu, 
- zakres danych osobowych, 
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie 

i rozpowszechnienie wizerunku. 
 
 

…………………………     ………..…………………... 
      (miejscowość, data)                  (wyraźny podpis kandydata) 
*Niepotrzebne skreślić 


