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ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Begegnen, 

Verstehen, Wertschätzen”- „Poznaj, zrozum i doceń” 

 

 

1. DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnia uczeń/rodzic pismem drukowanym) 

Imię (imiona) i nazwisko  

Klasa  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Rodzice lub prawni opiekunowie  

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Seria i numer paszportu lub dowodu 

osobistego 

 

Data ważności paszportu lub dowodu 

osobistego (min. 2 miesiące od daty 

powrotu z wymiany) 

 

W przypadku nieposiadania paszportu lub dowodu osobistego deklaruję jego wyrobienie 

najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem.  TAK           NI     NIE    

 

2. SYLWETKA UCZNIA 

 
KRYTERIUM 

REKRUTACYJNE 

OPIS UCZNIA  

(wypełnia uczeń i opiekun prawny, 

wychowawca, opiekun Samorządu itp.) 

LICZBA 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 

(wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna) 

1 

Przyjęcie ucznia 

szkoły partnerskiej 

podczas wizyty w 

Polsce. 

Czy uczeń przyjmie ucznia szkoły 

partnerskiej w swoim domu podczas wizyty 

partnerów w Polsce (wrzesień 2021)? 

TAK           NIE 

(3) 
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2 

Zaangażowanie w 

działalność na rzecz 

szkoły 

Proszę opisać pełnione przez ucznia funkcje w 

szkole i klasie oraz dotychczasowe działania 

ucznia (działalność w samorządzie klasowym, 

szkolnym, wolontariacie, PCK itp.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0-3) 

3 

Kryterium socjalne. Proszę opisać sytuację socjalną ucznia (ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty 

takie jak: trudna sytuacja materialna, trudna 

sytuacja rodzinna, itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

(0-2) 

4 

Specjalne potrzeby 

np.: dysleksja 

 

 

 

 

 

 

 (0-2) 
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5 

Śródroczna i/lub 

końcoworoczna 

ocena: 

- z języka 

niemieckiego 

-z języka polskiego 

uzyskana w roku 

szkolnym 

2019/2020 lub na 

świadectwie z roku 

2018/2019 

Proszę podać ocenę ucznia. (max 10) 

6 

Rozmowa 

kwalifikacyjna  

(motywacja do 

udziału w projekcie 

(3 pkt) 

Znajomość 

niemieckiego (5) 

 (max 8) 

7 

Ocena ankiety 

ucznia 

 (max 4) 

 

suma uzyskanych 

punktów: 

III. OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym są zgodne z prawdą,  

a niniejsza aplikacja jest zgodą na uczestnictwo dziecka w projekcie „Poznaj, zrozum i 

doceń”. 

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału w projekcie, oraz 

akceptujemy jego zapisy. 

Data oraz podpis ucznia:  ................................................................................... 

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:              ............................................................. 

       ............................................................. 


