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FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU 

Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1                      

w Wysokiem Mazowieckiem” 

 

Ja, niżej podpisana/y składam kwestionariusz rekrutacyjny mojego syna/córki 

……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)  

w ramach projektu pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem 

Mazowieckiem”  realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem w ramach 

Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych. 

 

Deklaruje udział mojego syna/córki w następujących zajęciach: 

 

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

 Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze 

 Zajęcia rozwijające z przyrody 

 Zajęcia rozwijające z j. angielskiego  

 Zajęcia rozwijające z j. rosyjskiego  

  

2. Rozwój kompetencji cyfrowych 

 Zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI 

 Nauka programowania dla uczniów klas I-III  

 

3. Kompleksowy program wspomagający szkołę w procesie pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 Indywidualne zajęcia terapeutyczne 

 Zajęcia uspołeczniające  

 Indywidualne zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia rozwijające kompetencje językowe uczniów z opiniami PPP 

 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
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4. Wyjazdy edukacyjne dla uczniów 

 Wyjazd edukacyjny do Narwiańskiego Parku Narodowego 

 Wyjazd edukacyjny do Centrum Przyrodniczego UwB 

 Wyjazd edukacyjny Obóz Językowy w ramach zajęć z j. angielskiego 

 Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik 

 

 

Jestem świadoma/świadomy, iż powyższe deklaracje dotyczące zajęć mają charakter informacyjny, 

natomiast ostateczna rekrutacja do poszczególnych zajęć/wyjazdów zostanie przeprowadzona w oparciu 

o wyniki diagnozy przeprowadzonej w szkole przez kadrę dydaktyczną i zatwierdzonej przez organ 

prowadzący.  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Wzrost jakości 

oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” i akceptuję jego zapisy. 

Oświadczam, iż ww. uczestnik zajęć spełnia warunki kwalifikujące do udziału  

w niniejszym projekcie tj.  

• Zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego  

• Posiada status ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 

 

 

 

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

miejscowość/ data                                                                     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 


