
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - uczniowie 

Lp. Nazwa Wartość 

D
an

e 
uc

ze
st

ni
ka

 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Płeć  

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

5 PESEL  
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6 Kraj  
7 Województwo  
8 Powiat  
9 Gmina  
10 Miejscowość  
11 Kod pocztowy  
12 Ulica  
13 Nr domu  
14 Nr lokalu  

15 Rodzaj obszaru zamieszkania1 

 obszar słabo zaludniony (wiejski) – 50% ludności zamieszkuje 
obszary wiejskie 

 obszar pośredni (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności 
zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności 

 obszar o dużej gęstości zaludnienia (miasta, centra miejskie, 
obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary 
gęsto zaludnione 

16 Telefon stacjonarny   

17 Telefon komórkowy   

18 Numer telefonu do rodzica/opiekuna 
prawnego: 

 

19 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
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20 Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu  

 ucząca lub kształcąca się  

21 
Osoba należąca do mniejszości narodowej 
lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia  

 Tak                Nie               Odmowa podania informacji 

22 Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 Tak                Nie 

23 Osoba z niepełnosprawnościami   Tak                Nie               Odmowa podania informacji 

24 Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących  

 Tak                Nie 

25 w tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

 Tak                Nie 

 
1 Obszar wyznaczany jest zgodnie z klasyfikacją stopnia urbanizacji DEGURBA, która opiera się na kryterium 
gęstości zaludnienia oraz minimalnej liczbie ludności. Powiat Nakielski zgodnie z tą klasyfikacją należy do 
obszaru słabo zaludnionego (wiejskiego). 



 

26 
Osoba życzjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu  

 Tak                Nie 

27 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

 Tak                Nie               Odmowa podania informacji 

  
 

 
  

 
  

  

28 W której klasie obecnie się uczysz?  

29 Czy odbywałaś/eś praktykę obowiązkową? 
 Tak 
 Nie 

30 Czy jesteś obciążona/y obowiązkami 
gospodarskimi  

 Tak 
 Nie 

31 Szczególne osiągnięcia (konkursy, 
olimpiady, wyróżnienia) 

 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*                    Data i czytelny podpis uczestnika 

* obowiązkowe w przypadku uczestników niepełnoletnich    
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32 

WYPEŁNIA KOORDYNATOR SZKOLNY 

Kryteria premiujące:  

Zamieszkiwanie na terenach wiejskich   
 

Obciążenie obowiązkami gospodarczymi 
 TAK - 1 pkt.  NIE 
 TAK- 1 pkt.  NIE 

Średnia ocen z roku szkolnego 2016/2017 

Średnia ocen 2-3 – 1 pkt 
Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt. 
Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt. 
Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt. 

Średnia ocen z pierwszego semestru w roku 2017/2018 

Średnia ocen 2-3 – 1 pkt 
Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt. 
Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt. 
Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt. 

Opinia wychowawcy/ nauczyciela 

 NIEODPOWIEDNIA – 0 pkt    
 DOBRA – 3 pkt    
 BARDZO DOBRA – 4 pkt. 
 WZOROWE – 5 pkt. 

 Szczególne osiągnięcia  TAK- 1-2 pkt.  NIE 

 
……………………………………………………….. 

                                                                                                                                 Podpis koordynatora 
 

 


