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Załącznik nr 1  do Regulaminu Projektu „Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„BADACZE W DZIAŁANIU – MOBILNOŚĆ W FINLANDII”  

Data wpływu formularza  
___-___-___ 

Podpis osoby 
przyjmującej 
formularz 

 

Tytuł projektu Badacze w działaniu – Mobilność do Finlandii 

Nr projektu  

Okres realizacji projektu 01.08.2019 r.  – 31.07.2020 r. 

Nazwa beneficjenta  Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito (Fundacja Familijny Poznań) 

Adres siedziby 
(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 
Sierakowska 23 

 

Miejscowość  Poznań  Kod 
pocztowy  

60 - 367 

DANE UCZESTNIKA REKRUTACJI 
 

Nazwisko  

Imię   

Pesel             

P
łe

ć 

 
□kobieta 
□mężczyzna 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

Ulica  
 

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość   
 

Kod pocztowy  
 

Poczta  

Dane kontaktowe 
 

Telefon 
stacjonarny  

 Telefon 
komórkowy 

 

Adres poczty 
elektronicznej  
(e-mail)   
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

wypełnia rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika/uczestniczki 

Ja, niżej podpisana/-y 

Imię nazwisko.......................................................................................................................................... 

zamieszkała/y.......................................................................................................................................... 

legitymująca/-y się dowodem osobistym -numer i seria………………………………………………………………….... 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka w projekcie pn. „Badacze 

w działaniu – mobilność w Finlandii” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w IV Osi Priorytetowej Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.  

Jednocześnie zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w działaniach 

projektowych. 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia.  

• Oświadczam, że zapoznałam/-em się z całością treści powyższych deklaracji, w pełni je 

rozumiem i akceptuję. 

• Świadoma/-y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy oświadczam, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. 

 

 

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

       miejscowość i data                                                                                               czytelny podpis rodzica/                                                         
czytelny podpis uczestnika                                                                                    prawnego opiekuna uczestnika  

 
 

 

 

II. ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE: UCZNIA SZKOŁY OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE  

Niniejszym zaświadcza się, że....................................................................................... 
                                                                                                    (imię i nazwisko) 

 −jest uczennicą/uczniem szkoły .................................  

 −jest uczennicą/uczniem klasy.................................... 

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

          pieczęć szkoły                                                                                              dyrektora szkoły/podpis 



 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
2014 -2020 współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 2  do Regulaminu Projektu „Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii”  

ANKIETA REKRUTACYJNA 

Imię i nazwisko kandydata/kandydatki: ……………………………………………………................ 

Wypełnia kandydat/kandydatka (pytania 1 – 5) Punkty/Wypełnia 
komisja 

1. Jakie cele i korzyści chcesz osiągnąć dzięki wyjazdowi do fińskiej szkoły w Raumie? 
 
 
 
 

 

 

2. Jakie działania zamierzasz podjąć przygotowując się do wizyty w Finlandii? 
 
 
 
 
 

 

 

3. Czy bierzesz udział i wykazujesz się aktywnością w zajęciach dodatkowych 
organizowanych przez szkołę? Jeśli TAK, to w jakich? 
 
 
 
 
 

 

 

4. Jaki masz pomysł wykorzystania zdobytych umiejętności podczas wyjazdu po powrocie 
w ramach codziennego życia w szkole? 
 
 
 
 
 

 

 

5. Opisz swoje zaangażowanie w życie szkoły oraz środowiska lokalnego. 
 
 
 
 
 

 

 

Wypełnia komisja na podstawie przeprowadzonego testu   
6. Wyniki testu znajomości języka angielskiego 

 0% - 25% - 0 pkt;           25% - 50 % -1 pkt;         50% - 60% - 2 pkt;          60% - 70% - 3 pkt 
70% - 80% - 4 pkt;          80% - 90% - 5 pkt          90% - 100% - 6 pkt 

 

                                                                                                                      

                                                                                                     Suma uzyskanych punktów  
 
 
 

 


