
 Biuro Projektu: 
 Starostwo Powiatowe w Żninie 

 ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 
 tel. 52 303 11 00 w. 55, fax 52 303 13 02 

 www.wip.znin.pl, e-mail: wip@znin.pl 
  

 

Załącznik 1 
 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie 

             „WiP - Wiedza i Praktyka” 

WNIOSEK – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 Lp. Nazwa 

 

Dane 

uczestnika  

1 Imię (imiona) Nazwisko 

2 Data urodzenia Wiek w chwili przystąpienia do projektu (w latach) 

3 Płeć (zaznacz właściwe)                          Kobieta                               Mężczyzna  

4 PESEL 

5 Wykształcenie                podstawowe                 gimnazjalne            ponadgimnazjalne 

6 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną:                Tak                 Nie      
Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z poz. zm.) 

Dane 

kontaktowe 

7 Ulica Nr domu Nr lokalu 

8 Miejscowość  Kod pocztowy 

9 Powiat Województwo 

10 
Telefon stacjonarny 
       Posiadam                 Nie posiadam 
W przypadku posiadania proszę podać  

nr ……………………………………….. 

 

Telefon komórkowy 
       Posiadam                Nie posiadam 
W przypadku posiadania proszę podać 

nr ……………………………………….. 

 

e-mail 
      Posiadam               Nie posiadam 

W przypadku posiadania proszę podać 

nr ……………………………………….. 

 
 

11 Obszar  (zaznacz na jakim obszarze leży miejscowość wymieniona w punkcie 8) 

          miejski                    wiejski  

Wybór   

formy 

wsparcia 

12 

 
 
Zaznacz wybraną formę wsparcia.  

1) Język angielski - zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów I LO  
2)  Matematyka - zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów I LO i III LO 
3) Język angielski - zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów I LO 
4) Matematyka - zajęcia pozalekcyjne rozwijające  dla uczniów I LO 
5) Chemia - zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów I LO 
6) Chemia - zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów I LO o SPE (uzdolnionych z chemii)     
7) Blok biologiczno-chemiczny- zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów III LO 
8) ICT - zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów I LO 
9) ICT – zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów I LO o SPE (uzdolnionych z ICT) 
10) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów I LO i III LO uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, 

o których mowa w ppkt 1-9 

 

Informacje 
dodatkowe 
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Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) Wszyscy uczestnicy zajęć pozalekcyjnych uczestniczą obligatoryjnie w pozaszkolnej ścieżce edukacyjnej. 
2) Uczniowie o SPE – uzdolnieni z zakresu chemii i ICT – obligatoryjnie uczestniczą w doradztwie edukacyjno – 

zawodowym i letnich stażach zawodowych. 
 

 

 

 

 

   ……………………………………………………………..                                                                   ………………………………………………..                                                                                   
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego *                                                                                         Data, czytelny podpis uczestnika         
obowiązkowe w przypadku uczestników niepełnoletnich   

  

                                                                                                                                                                                    

 

   

                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


