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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy”
Ja,
niżej
podpisana/y
składam
formularz
zgłoszeniowy
mojego
syna/córki
………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) do
projektu pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy” realizowanego przez
Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO w ramach Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie
3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Deklaruję udział mojego syna/córki w następujących zajęciach:
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Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:
Geografii (dla uczniów gimnazjum)
Chemii (dla uczniów gimnazjum)
Biologii (dla uczniów gimnazjum)
Przyrody (dla uczniów szkoły podstawowej)
Matematyki (dla uczniów szkoły podstawowej)
Matematyki (dla uczniów gimnazjum)
Języka angielskiego (dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej)
Języka angielskiego (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
Języka angielskiego (dla uczniów gimnazjum)
Fizyki
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
Klub małego chemika – zajęcia laboratoryjne (dla uczniów gimnazjum)
Klub małego chemika – zajęcia laboratoryjne (dla uczniów szkoły podstawowej)
Klub ciekawskich – zajęcia matematyczno-przyrodnicze (klasy I-III szkoły podstawowej)
Koło Droga do sukcesu – przedsiębiorczość i matematyka (dla uczniów gimnazjum)
Program INTERBLOK (dla uczniów gimnazjum)
Koło językowe – j. niemiecki (dla uczniów szkoły podstawowej)
Koło językowe – j. francuski (dla uczniów gimnazjum)
Koło językowe – j. francuski (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
Koło językowe – j. hiszpański (dla uczniów gimnazjum)
Koło językowe – j. hiszpański (dla uczniów szkoły podstawowej)
Klub małego konstruktora (dla uczniów szkoły podstawowej)
Koło językowe – j. angielski (dla uczniów gimnazjum)
Koło językowe – j. angielski (dla uczniów szkoły podstawowej)
Koło Fotografia z perspektywy (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
Koło Matematyka – drogą do sukcesu (dla uczniów gimnazjum)
Koło Przez zabawę do nauki (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
Koło Odkrywcy przyrody – przyroda i informatyka (dla uczniów szkoły podstawowej)
Zajęcia z wykorzystaniem TIK:
Koło Praktyczne zastosowanie IT i matematyki do opisu i przewidywania zjawisk
fizycznych(dla uczniów gimnazjum)
Koło Autokreacja z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł informacji (dla uczniów gimnazjum)
Mały geniusz – grafika komputerowa (dla uczniów gimnazjum)
Mały geniusz – grafika komputerowa (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
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Koło Przygoda z programowaniem(dla uczniów gimnazjum)
Koło Przygoda z programowaniem(dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
Laboratorium odkryć przyrodniczych z wykorzystaniem IT (dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej)
4. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1:
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów gimnazjum
 Zajęcia socjoterapeutyczne: Socjoterapia – porozumienie bez konfliktów (dla uczniów
gimnazjum)
 Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (dla uczniów szkoły podstawowej)
 Zajęcia z przedsiębiorczości





Jestem świadoma/świadomy, iż powyższe deklaracje dotyczące zajęć mają charakter
informacyjny, natomiast ostateczna rekrutacja do poszczególnych zajęć zostanie
przeprowadzona w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej w szkole przez kadrę
dydaktyczną, zatwierdzonej przez organ prowadzący.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i
akceptuję zawarte w nim postanowienia.
Oświadczam, iż ww. uczestnik zajęć spełnia warunki kwalifikujące do udziału
w niniejszym projekcie, tj. posiada status ucznia jednej ze szkół Zespołu Szkół w Choroszczy:
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza lub Publicznego Gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

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

………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika projektu

………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu

1

potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z:
a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy);
b) niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja,
niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera,
niepełnosprawności sprzężone);
c) choroby przewlekłej;
d) niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
e) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
f) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z
wcześniejszym kształceniem za granicą;
g) specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych;
h) szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych,
przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych;
i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i
kontaktami środowiskowymi;

