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Dotyczy realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna  (VI edycja) Licea Ogólnokształcące  

 w Gminie Miejskiej Kraków” 

Załącznik nr 1 Do regulaminu uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna  w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja)  Licea 

Ogólnokształcące” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Formularz zgłoszeniowy  
 

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

(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 : 
 
Nazwa……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
………………………………………….  

W przypadku oceny niższej niż „dobry” lub braku oceny zgodnie z par. 4 regulaminu obowiązują – Ogólne zasady rekrutacji pkt. 
7, 8  „Regulaminu uczestnictwa w projekcie.  
 

2. Oświadczam, że nie korzystałam/em / korzystałam/em*  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 2016/2017”, „Małopolska Chmura Edukacyjna 
w Gminie Miejskiej Kraków ( II edycja) w roku 2017/2018, (III edycja) w roku 2018/2019, (IV edycja) w roku 2019/2020, (V 

edycja) w roku 2020/2021. 
3.  

              Proszę wymienić jakie: 
              ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Oświadczenie o osiągnięciach w danym obszarze tematycznym (wymienić konkursy, olimpiady przedmiotowe) – 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

5. Zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i przyjęłam/przyjąłem go do stosowania. 
 

6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  
 

 

……………………………………………                                               …………………………………………………… 
  Miejscowość, data zgłoszenia do projektu                                                                                               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 posiedzenia  i podpisy Komisji Rekrutacyjnej : ………………………………… 
 
 

 
……………………………      …………………………………     ……………………………. 
* niepotrzebne skreślić. Dla każdego przedmiotu i rodzaju zajęć należy wypełnić osobny formularz 


