
 

                                                                                                       

 

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!”  
„Climate is changing - change the way of thinking!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ . 

 

FORMULARZ APLIKACYJNY 

 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA (prosimy o pismo drukowane) 

Imię (imiona) i nazwisko__________________________________________________________________________ 

Rodzice / prawni opiekunowie_____________________________________________________________________ 

II. SYLWETKA UCZNIA: 

Klasa___________ Wychowawca_____________________________________________________________ 

KRYTERIA NABORU: 

1) Średnia ocen na koniec II semestru roku szkolnego 2021/2022:  _________________ 

2) Ocena na koniec II semestru roku szkolnego 2021/2022 z j. angielskiego: _______________ 

3) Autoprezentacja - opisz swoją potrzebę rozwinięcia kompetencji językowych, ekologicznych oraz cyfrowych 
a także zainteresowanie tematyką projektu: 

 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Zaznacz czy pochodzisz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, jesteś osobą z barierami zdrowotnymi, 
niepełnosprawnością lub związanymi z systemem kształcenia/nauczania. 
 

 TAK  NIE 

 

4) Opinia wychowawcy na temat zachowania ucznia/uczennicy i jego/jej zaangażowania w życie szkoły: 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 
(podpis wychowawcy) 

 



 

                                                                                                       

 

 

1 Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka ………………………………………………………………………………………. 
w projekcie „Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia!” „Climate is changing - change the way of thinking!” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+  realizowanego przez Liceum 
Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie i deklaruję jego/jej udział we wszystkich zaplanowanych 
działaniach w ramach projektu, tj.  Dbamy o nasz mały kawałek świata, edukacja ekologiczna i cyfrowa, 
przenosimy wymiar europejski na poziom lokalny, spotkanie podsumowujące projekt. 

2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptujemy jego 
postanowienia i nasze dziecko spełnia kryteria uprawniające do udziału w projekcie. 

3 Zostaliśmy poinformowani, że nasze dziecko uczestniczyć będzie w projekcie realizowanym i finansowanym 
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

4 Uprzedzeni o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym 
oświadczamy, że dane zawarte w niniejszym formularzu są podane dobrowolnie i są zgodne ze stanem 
prawnym i faktycznym. 

 

 

………..…………….………….……….      …………………………….…………………..     
Miejscowość, data        Podpis kandydata 

 

 

 

 

………..…………….………….……….   …………………………….…………………..      ……………………………..…………………..  
Miejscowość, data      Podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych osobowych naszego dziecka dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 
poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

 

………..…………………………..….……….   ………………………………….…………………..      …………………..…………………………..  
Miejscowość, data      Podpisy obojga rodziców / prawnych opiekunów 

 


