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Projekt pn. Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek 

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI  

INSTRUKCJA: Części od I do VII kwestionariusza wypełnia rodzic lub inny prawny opiekun zgłaszanego/ej do 
projektu ucznia/uczennicy. Część VIII wypełnia uprawniony pracownik szkoły: wychowawca/ dyrektor/ inny 
uprawniony pracownik szkoły. 
Pola puste proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami. W polach z dostępnymi opcjami odpowiedzi  proszę 
zaznaczyć krzyżyk (X) w kwadracie (�) przypisanym właściwej opcji. 

I. Dane uczestnika/uczestniczki projektu 

DANE UCZNIA/ 
UCZENNICY 

nazwisko Imię 
  

PESEL 
 

wiek płeć 
 � kobieta     � mężczyzna 

klasa  
(aktualny rok szkolny) rodzaj klasy 

 � klasa szkoły podstawowej     � klasa gimnazjalna 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

ulica/miejscowość nr domu nr lokalu 
   

obszar kod pocztowy poczta 
� miejski     � wiejski   

   
powiat województwo kraj 

   

II. Dane rodzica/ innego opiekuna prawnego  

DANE RODZICA/ 
OPIEKUNA 

PRAWNEGO 

nazwisko Imię 
  

PESEL 
 

wiek Płeć 
 � kobieta     � mężczyzna 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

ulica/miejscowość nr domu nr lokalu 
   

obszar kod pocztowy poczta 
� miejski     � wiejski   

   
powiat województwo kraj 

   

DANE 
KONTAKTOWE 

nr telefonu 
komórkowego/ 
stacjonarnego 

 � nie posiadam 

adres e-mail  � nie posiadam 
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III. Wybór formy wsparcia 

WAŻNE: Proszę wybrać 1 rodzaj zajęć. W przypadku chęci uczestnictwa w kilku zajęciach, dla każdego należy 
wypełnić osobny kwestionariusz, pamiętając, że 1 osoba może uczestniczyć w maksymalnie 2 rodzajach 
zajęć. 

szkoła i grupa wiekowa 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE 

matematyka przyroda informatyka 
 zajęcia 

matematyczno-
fizyczne 

zajęcia 
biologiczno-
chemiczne 

SZS nr 1 
Chełmek 

klasy IV-VI szkoły podstawowej � � �   
klasy VII-VIII szkoły podstawowej  

i klasy gimnazjalne   � � � 

SZSP  
nr 2 

Chełmek 

klasy IV-VI szkoły podstawowej � � �   
klasy VII-VIII szkoły podstawowej  

i klasy gimnazjalne   � � � 

SZS 
Gorzów 

klasy VII-VIII szkoły podstawowej  
i klasy gimnazjalne   � � � 

SZS 
Bobrek 

klasy VII-VIII szkoły podstawowej  
i klasy gimnazjalne      � �   � 

 

szkoła i grupa wiekowa 

WARSZTATY DODATKOWE WYKRACZAJĄCE POZA RAMĘ 
PROGRAMOWĄ 

matematyka przyroda informatyka 
 zajęcia 

matematyczno-
fizyczne 

zajęcia 
biologiczno-
chemiczne 

SZS nr 1 
Chełmek 

klasy I-III szkoły podstawowej � � �   
klasy IV-VI szkoły podstawowej � � �   

klasy VII-VIII szkoły podstawowej  
i klasy gimnazjalne   � � � 

SZSP  
nr 2 

Chełmek 

klasy I-III szkoły podstawowej � � �   
klasy IV-VI szkoły podstawowej � � �   

klasy VII-VIII szkoły podstawowej  
i klasy gimnazjalne   � � � 

SZS 
Gorzów 

klasy VII-VIII szkoły podstawowej  
i klasy gimnazjalne   � � � 

SZS 
Bobrek 

klasy VII-VIII szkoły podstawowej  
i klasy gimnazjalne      � �   � 

IV. Kryteria podstawowe 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ WARSZTATY DODATKOWE WYKRACZAJĄCE POZA RAMĘ 
PROGRAMOWĄ 

miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego � TAK  � NIE 

posiadanie statusu ucznia w odpowiedniej dla wybranego rodzaju zajęć � TAK  � NIE 
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grupie wiekowej 

V. Kryteria premiujące: 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE 

niska ocena z przedmiotu objętego tematyką zajęć na zakończenie semestru 
poprzedzającego rozpoczęcie zajęć (max. dostateczny) � TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: dziewczynka � TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: uczeń/uczennica ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
� TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: uczeń/uczennica z niepełnosprawnościami � TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: uczeń/uczennica posiadająca opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcjach i trudnościach w nauce 
� TAK  � NIE 

WARSZTATY DODATKOWE WYKRACZAJĄCE POZA RAMĘ PROGRAMOWĄ 

kryterium jedynie dla uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych: opinia 
wychowawcy dotycząca poziomu wiedzy � TAK  � NIE 

kryterium jedynie dla uczniów i uczennic klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas 
gimnazjum: wysoka ocena z przedmiotu objętego tematyką zajęć na zakończenie 

semestru poprzedzającego rozpoczęcie zajęć (min. dobry) 
� TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: dziewczynka � TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: uczeń/uczennica ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
� TAK  � NIE 

przynależność do grupy znajdującej się w trudniejszej sytuacji edukacyjnej/ 
niedoreprezentowanej na rynku pracy: uczeń/uczennica z niepełnosprawnościami � TAK  � NIE 

 
VI. Dodatkowe informacje na temat uczestnika/uczestniczki  

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 przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  
 

� TAK  � NIE 

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

 

� TAK  � NIE 

osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione)  
 

� TAK  � NIE 
 

 

..…………………………………………….… …………………….…………………………………………………………………..… 
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miejscowość i data                                               czytelny podpis rodzica/ innego opiekuna prawnego 

VII. OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem 
..................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko zgłaszanego/ej ucznia/uczennicy) 

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w projekcie pn. Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek realizowanym przez 
Gminę Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja  
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło  
w zajęciach. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyć pisemne 
usprawiedliwienie.  

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  
z późn. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów 
rekrutacji w ramach projektu pn. Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam 
kryteria kwalifikacyjne do projektu pn. Szkoła na 6+. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów  
i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania.  

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz 
że poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu danych 
osobowych zgłaszanego/ej ucznia/uczennicy wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub 
usunięcia.  

 

 
………………..………………………..                    …….………….…..…………….…………………………………………….….……………………. 
miejscowość i data              podpis rodzica/ innego prawnego opiekuna ucznia/ uczennicy 

 
 
 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu � TAK  � NIE 

deklaracja uczestnictwa � TAK  � NIE 

kopia opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej  
o dysfunkcjach i trudnościach w nauce  

� TAK  � NIE  � NIE DOTYCZY 

kopia orzeczenia o niepełnosprawności  � TAK  � NIE  � NIE DOTYCZY 
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IX. Oświadczenie pracownika szkoły 
 

uczeń/uczennica klasy I-III szkoły podstawowej � TAK  � NIE 

 
Oświadczam, że ....................................................................................................................................... 
                             (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
jest uczniem/uczennicą  ............  klasy   ...................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (nazwa i rodzaj szkoły) 
oraz że dysponowany przez nią/niego poziom wiedzy  
 � przemawia 
 � nie przemawia  
za jego/jej udziałem w ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                        (rodzaj i tematyka zajęć)  
 
 
 
 
……………….………………………                                                …………….………………….……………………..……………..….  
miejscowość i data                                                             podpis wychowawcy/dyrektora/ innego 
                                                                                               uprawnionego pracownika szkoły 
 
 
 

uczeń/uczennica klasy IV-VI, VII-VIII szkoły 
podstawowej i/lub klasy gimnazjalnej  

� TAK  � NIE 

 
 
Oświadczam, że ....................................................................................................................................... 
                             (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
jest uczniem/uczennicą  ............  klasy   ...................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (nazwa i rodzaj szkoły) 
 oraz że na koniec semestru poprzedzającego rozpoczęcie zajęć w projekcie z przedmiotu 
………………………………………………………………………………………………. uzyskał/a  ocenę ………………………………….   
(nazwa przedmiotu objętego tematyką zajęć)                                                             (stopień) 
 
 
 
……………….………………………                                                …………….………………….……………………..……………..….  
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miejscowość i data                                                             podpis wychowawcy/dyrektora/ innego 
                                                                                               uprawnionego pracownika szkoły 


