
 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

           

Załącznik nr 1a 

Wypełnia członek Zespołu projektowego 

Data wpływu:  

Nr wniosku:  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas I prowadzone w I LO 

Tytuł projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakośd 
kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki 
nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”. 

Numer wniosku RPO.03.01.02-20-0166/15 

Termin realizacji projektu 01.09.2017-31.07.2019 

 
Instrukcja wypełniania Formularza:  
1. Swoją odpowiedź proszę wypełnid krzyżykiem. 
2. W miejscach do tego wyznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji drukowanymi literami. 
 
 

I. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko 
 

 Imię/Imiona  Płed 

K  M  

Data 
urodzenia 

 Pesel            Uczeo klasy 

I…. 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowośd  

Województwo  Powiat  

Telefon 
kontaktowy 

 e-mail  

Informacja dotycząca Rodzica/Opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

 
1. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Zobowiązuję się informowad o zmianach dotyczących danych osobowych. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 

w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
iż wypełnienie formularza i podpisanie niniejszego oświadczenia nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do Projektu.  

5. Zostałem/am poinformowany/a, o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Wyrażam zgodę na upowszechnienie wizerunku mojego dziecka w materiałach zdjęciowych, materiałach 
audiowizualnych, stronie internetowej projektu, portalu społecznościowym facebook, prezentacjach na  



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 
 
 
potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeo związanych z w/w 
publikacją. 

 
 
 

..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis kandydata/ki  
 
..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna kandydata/ki 

 
 
 
 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

II. KRYTERIA REKRUTACJI  

Punkty procentowe z przeprowadzonego testu 
diagnozującego 
0-40 % (+4pkt.) 
41-65 %  (+3pkt.) 
66-84 %  (+2pkt.) 

 

Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.)  

Uczeo/uczennica z rodziny niepełnej (+1 pkt.)  

Suma punktów  

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

Zakwalifikowany          

Niezakwalifikowany     

 
Data 
Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 
                                                                                                                  1. 
                                                                                                                  2. 
                                                                                                                  3. 
                                                                                                                  4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1b 

Wypełnia członek Zespołu projektowego 

Data wpływu:  

Nr wniosku:  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Zajęcia doskonalące z chemii dla uczniów/uczennic klas II/III prowadzone w I LO 

Tytuł projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakośd 
kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki 
nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”. 

Numer wniosku RPO.03.01.02-20-0166/15 

Termin realizacji projektu 01.09.2017-31.07.2019 

 
Instrukcja wypełniania Formularza:  
1. Swoją odpowiedź proszę wypełnid krzyżykiem. 
2. W miejscach do tego wyznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji drukowanymi literami. 
 
 

I. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko 
 

 Imię/Imiona  Płed 

K  M  

Data 
urodzenia 

 Pesel            Uczeo klasy 

II    III 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowośd  

Województwo  Powiat  

Telefon 
kontaktowy 

 e-mail  

Informacja dotycząca Rodzica/Opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

 
1. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Zobowiązuję się informowad o zmianach dotyczących danych osobowych. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 

w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
iż wypełnienie formularza i podpisanie niniejszego oświadczenia nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do Projektu.  

5. Zostałem/am poinformowany/a, o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Wyrażam zgodę na upowszechnienie wizerunku mojego dziecka w materiałach zdjęciowych, materiałach 
audiowizualnych, stronie internetowej projektu, portalu społecznościowym facebook, prezentacjach na  



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 
 
 
potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeo związanych z w/w 
publikacją. 

 
 
 

..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis kandydata/ki  
 
..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna kandydata/ki 

 
 
 
 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

II. KRYTERIA REKRUTACJI  
Ocena końcoworoczna z chemii r. szk.2016/17 

dop (+4pkt.) 

dst (+3pkt.) 

db (+2pkt.) 

 

Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.)  

Uczeo/uczennica z rodziny niepełnej (+1 pkt.)  

Suma punktów  

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

Zakwalifikowany          

Niezakwalifikowany     

 
Data 
Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 
                                                                                                                  1. 
                                                                                                                  2. 
                                                                                                                  3. 
                                                                                                                  4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1c 

Wypełnia członek Zespołu projektowego 

Data wpływu:  

Nr wniosku:  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Zajęcia z biologii dla uczniów/uczennic zdolnych z klas I/II prowadzone na UMB 

Tytuł projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakośd 
kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki 
nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”. 

Numer wniosku RPO.03.01.02-20-0166/15 

Termin realizacji projektu 01.09.2017-31.07.2019 

 
Instrukcja wypełniania Formularza:  
1. Swoją odpowiedź proszę wypełnid krzyżykiem. 
2. W miejscach do tego wyznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji drukowanymi literami. 
 
 

I. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko 
 

 Imię/Imiona  Płed 

K  M  

Data 
urodzenia 

 Pesel            Uczeo klasy 

I    II 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowośd  

Województwo  Powiat  

Telefon 
kontaktowy 

 e-mail  

Informacja dotycząca Rodzica/Opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

 
1. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Zobowiązuję się informowad o zmianach dotyczących danych osobowych. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 

w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
iż wypełnienie formularza i podpisanie niniejszego oświadczenia nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do Projektu.  

5. Zostałem/am poinformowany/a, o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Wyrażam zgodę na upowszechnienie wizerunku mojego dziecka w materiałach zdjęciowych, materiałach 
audiowizualnych, stronie internetowej projektu, portalu społecznościowym facebook, prezentacjach na  



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 
 
 
potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeo związanych z w/w 
publikacją. 

 
 
 

..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis kandydata/ki  
 
..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna kandydata/ki 

 
 
 
 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

II. KRYTERIA REKRUTACJI  

Ocena koocoworocznaz biologii r. szk.2016/17 
Cel (+4pkt.), bdb (+3pkt.), db (+2pkt.), dst (+1pkt.) 

 

Laureat/finalista olimpiad i konkursów przedmiotowych z 
biologii (+2 pkt.) 

 

Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.)  

Uczeo/uczennica z rodziny niepełnej (+1 pkt.)  

Suma punktów  

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

Zakwalifikowany          

Niezakwalifikowany     

 
Data 
Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 
                                                                                                                  1. 
                                                                                                                  2. 
                                                                                                                  3. 
                                                                                                                  4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 

Załącznik nr 1d 

Wypełnia członek Zespołu projektowego 

Data wpływu:  

Nr wniosku:  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Zajęcia z chemii dla uczniów/uczennic zdolnych z klas I/II prowadzone na UMB  

Tytuł projektu „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakośd 
kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki 
nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”. 

Numer wniosku RPO.03.01.02-20-0166/15 

Termin realizacji projektu 01.09.2017-31.07.2019 

 
Instrukcja wypełniania Formularza:  
1. Swoją odpowiedź proszę wypełnid krzyżykiem. 
2. W miejscach do tego wyznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji drukowanymi literami. 
 
 

I. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko 
 

 Imię/Imiona  Płed 

K  M  

Data 
urodzenia 

 Pesel            Uczeo klasy 

I    II 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowośd  

Województwo  Powiat  

Telefon 
kontaktowy 

 e-mail  

Informacja dotycząca Rodzica/Opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

 
1. Oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Zobowiązuję się informowad o zmianach dotyczących danych osobowych. 
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych 

w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
iż wypełnienie formularza i podpisanie niniejszego oświadczenia nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do Projektu.  

5. Zostałem/am poinformowany/a, o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Wyrażam zgodę na upowszechnienie wizerunku mojego dziecka w materiałach zdjęciowych, materiałach 
audiowizualnych, stronie internetowej projektu, portalu społecznościowym facebook, prezentacjach na  



 

Projekt „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakośd kształcenia przedmiotów chemiczno-
biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostka naukowo-badawczą” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Podlaskiego na 
lata2014-2020 

 

 
 
 
potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeo związanych z w/w 
publikacją. 

 
 
 

..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis kandydata/ki  
 
..................………...……………….……………………  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna kandydata/ki 

 
 
 
 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

II. KRYTERIA REKRUTACJI  

Ocena koocoworoczna z chemii r. szk.2016/17 
Cel (+4pkt.), bdb (+3pkt.), db (+2pkt.), dst (+1pkt.) 

 

Laureat/finalista olimpiad i konkursów przedmiotowych z 
chemii (+2 pkt.) 

 

Orzeczenie/opinia  PPP (+2 pkt.)  

Uczeo/uczennica z rodziny niepełnej (+1 pkt.)  

Suma punktów  

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

Zakwalifikowany          

Niezakwalifikowany     

 
Data 
Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej 
                                                                                                                  1. 
                                                                                                                  2. 
                                                                                                                  3. 
                                                                                                                  4. 
 

 

 

 

 

 


