Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 (obowiązuje od 23.12.2013 r.)

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY
do projektu

„Kurs na wykształcenie”
realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp./Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZSO nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie
(szkoła)

…………………………...
(klasa)

Dane osobowe (wypełnia uczeń)
Imię (imiona) i nazwisko
Data urodzenia
 kobieta

Płeć
 duże miasto

Miejsce zamieszkania

 mężczyzna

 mała miejscowość

 wieś

Informacje o uczniu (wypełnia nauczyciel)
Wynik na koniec I trymestru 2013/2014 z przedmiotu/ -ów, wybranych w
projekcie

……………%

Stypendium socjalne, zasiłek szkolny, dożywianie, zakup podręczników lub inne
formy pomocy społecznej

 TAK

 NIE

Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 TAK

 NIE

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 TAK

 NIE

………………………………………..
czytelny podpis osoby
potwierdzającej wskazane
informacje np.
wychowawcy, pedagoga
szkolnego

Wybór zajęć realizowanych w Projekcie (wypełnia uczeń)
Szkolny Ośrodek Kariery
□ przedsiębiorczość (tworzenie przedsiębiorstwa)

Należy wstawić znak „X” w kratce tych zajęć,
na które chcesz uczęszczać.

Zajęcia wyrównawcze:
□ j. polski
□ fizyka

□ biologia

□ matematyka

Jeśli chcesz uczestniczyć w więcej niż 1 zajęciach danego rodzaju Wiem więcej - zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych:
kolejność wyboru zaznacz liczbą tzn. przedmiot wybrany w
□ j. polski
□ chemia
□ fizyka
□ matematyka
pierwszej kolejności – 1, wybrany w drugiej kolejności – 2 itd.

□ j. angielski

□ geografia

□ j. niemiecki □ biologia

Akademia sukcesu - zajęcia wyjazdowe na uczelnie (ćwiczenia,
wykłady, laboratoria – 11 sesji)
□ biologia
□ matematyka
□ chemia
□ fizyka
□ j. polski

........................................
miejscowość i data

...................................................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna

* w przypadku osoby niepełnoletniej

Człowiek – najlepsza inwestycja

……….................................
czytelny podpis ucznia

