
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

„ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych

Gminy Słupsk”

I. Proszę wybrać zaznaczając X przy wybranych zajęciach:

□ zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu *

□ zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych *

□ zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy *

□ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne**

□ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy***

□ specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z muzykoterapii****

□ specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (kinezjologia edukacyjna, integracja sensoryczna)****

□ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno – przyrodniczych*****

□ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie*****

□ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo*****

□ zajęcia rozwijające zdolności informatyczne*****

□ zajęcia rozwijające umiejętności plastyczno – techniczne*****

w Szkole Podstawowej 

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

II. Dane osobowe:

1.Imię (imiona): ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

2.Nazwisko:       ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

3. PESEL:          ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

4. Wiek: ∟∟ lat    Płeć:      kobieta      mężczyzna

5. Data  urodzenia ∟∟∟∟∟∟∟∟ miejsce ______________woj. _____________

6. Adres  zameldowania:  

      województwo: ________________ powiat:___________________
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gmina: ___________________ ulica: _____________ nr domu/lokalu: _____

miejscowość: __________kod pocztowy: ∟∟-∟∟∟  poczta:  ______________

7. Adres  zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres zameldowania):

      województwo: ________________ powiat:___________________

gmina: ___________________ ulica: ______________nr domu/lokalu: _____

miejscowość: __________kod pocztowy: ∟∟-∟∟∟  poczta:  ______________

8. Numer telefonu rodzica ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

9. Adres poczty elektronicznej rodzica ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

10. Oświadczam, ze syn/córka jest uczniem klasy …....... Szkoły Podstawowej 

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

11. Prawdziwość podanych przeze mnie informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

* decyduje średnia ocen w roku 2010/2011 lub trudności w danej dziedzinie na podstawie opinii nauczyciela

** opinia pedagoga szkolnego lub nauczyciela wychowawcy

*** opinia nauczyciela wychowania fizycznego

**** orzeczenie o niepełnosprawności z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej lub opinia pedagoga szkolnego

*****dochód na osobę w rodzinie ( zaznaczyć X)

 □ 351 zł i poniżej

□ 352 – 500 zł

□ 501 – 800 zł

□ 801 i powyżej

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

                             Miejscowość i data                               Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
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