
 

 

Załącznik nr 1 Do regulaminu uczestnictwa w projekcie 
pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna –nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne w procesie nauczania i rozwoju 

kompetencji kluczowych uczniów LO Zespołu  Szkół Nr 1 w Bochni” 
 

Karta  zgłoszeń  
 
Część A. Wypełnia uczeń 
 
Ja niżej podpisana/a………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
Miejsce zamieszkania: miejscowość……………………………………………………..kod……-…………….………………………… 
 
Ulica………………………………………………………………..nr domu……………nr mieszkania………………………………….. 
 
Powiat……………………………………………………………województwo………………………………………………………….... 
 
Telefon kontaktowy……………………………. Adres e-mail…………………………………………………………………………. 
 
Szkoła……………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 
Klasa/profil:…………………../…………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Nr PESEL:      

           

 
Deklaruję swój udział  w poniższej formie wsparcia : zajęcia on-line / koło naukowe z przedmiotu:(zaznacz jedną z kratek 
wpisując znak X) 
 

� J. angielski – zajęcia on-line i koło naukowe 
� J. angielski - zajęcia on-line i matematyka- koło naukowe 

 
 

1. Ocena uzyskana z wyżej wybranego przedmiotu/ przedmiotów na semestr poprzedzający semestr przystąpienia do 
projektu : 
 
j. angielski………………………… 
matematyka…………………………. 
 

2. Oświadczam, że nie korzystałem(am) jeszcze z poniższych form wsparcia w ramach projektu pn. „Małopolska 
Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i 
rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół  licealnych z terenu WM – pilotaż” w roku szkolnym 2015/2016” 

              
 

3. Oświadczenie o osiągnięciach w danym obszarze/obszarach tematycznym (wymienić konkursy, olimpiady 
przedmiotowe) – 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji 

 
 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie  oraz że  podane  
przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

 
……………………………………………                                               …………………………………………………… 
            Miejscowość, data                                                                                                   Czytelny podpis ucznia 
 
…………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
Ucznia niepełnoletniego 
 
 
Część B. Wypełnia  Komisja Rekrutacyjna: uczeń został/nie został * zakwalifikowany do danej formy wsparcia 
 
 
Data i podpisy Komisji Rekrutacyjnej  ……………………………      …………………………………     ……………………………. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 



 

 

 
Załącznik nr 2  Do regulaminu uczestnictwa w projekcie 

pn. ”Małopolska Chmura Edukacyjna –nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne w procesie nauczania i rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów Technikum Nr 2  Zespołu  Szkół Nr 1 w Bochni” 

 
Karta  zgłoszeń  

 
Część A. Wypełnia uczeń 
 
Ja niżej podpisana/a………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
Miejsce zamieszkania: miejscowość……………………………………………………..kod……-…………….………………………… 
 
Ulica………………………………………………………………..nr domu……………nr mieszkania………………………………….. 
 
Powiat……………………………………………………………województwo………………………………………………………….... 
 
Telefon kontaktowy……………………………. Adres e-mail…………………………………………………………………………. 
 
Szkoła……………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
 
Klasa/profil:…………………../…………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Nr PESEL:      

           

 
Deklaruję swój udział  w poniższej formie wsparcia : zajęcia on-line / koło naukowe z przedmiotu: 
(zaznacz jedną z kratek wpisując znak X) 
 

� J. angielski – zajęcia on-line i koło naukowe 
� J. angielski - zajęcia on-line  
� Matematyka- zajęcia on-line i koło naukowe 
� Matematyka - zajęcia on-line  
� Informatyka- zajęcia on-line i koło naukowe 
� Informatyka- zajęcia on-line  
� Fizyka- koło naukowe 

 
 

1. Ocena uzyskana z wyżej wybranego przedmiotu/ przedmiotów na semestr poprzedzający semestr przystąpienia do 
projektu : 

 
j. angielski………………………… 
matematyka…………………………. 
informatyka……………………….. 
fizyka…………………………………. 
 

2. Oświadczam, że nie korzystałem(am) jeszcze z poniższych form wsparcia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura 
Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów szkół  licealnych z terenu WM – pilotaż” w roku szkolnym 2015/2016” 

              
       3. Oświadczenie o osiągnięciach w danym obszarze/obszarach tematycznym (wymienić konkursy, olimpiady 
przedmiotowe) –……………………………………………………………………………… 

 
6. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w Regulaminie rekrutacji. 

7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie  oraz że  podane  

przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

 
……………………………………………                                               …………………………………………………… 
            Miejscowość, data                                                                                                   Czytelny podpis ucznia 
 
…………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
Ucznia niepełnoletniego 
 
 
Część B. Wypełnia  Komisja Rekrutacyjna: uczeń został/nie został * zakwalifikowany do danej formy wsparcia 
 
Data i podpisy Komisji Rekrutacyjnej  ……………………………      …………………………………     ……………………………. 
 



 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
 


