Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepszy
start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”

Załącznik nr 5 do umowy RPMA.10.01.01-14-b613/18-00
Wzór Informacji o uczestnikach Projektu
Informacja o uczestnikach Projektu
Dane wspólne
Lp.

Nazwa

1

Tytuł Projektu: „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych
gminy Załuski”

2

Nr Projektu: RPMA.10.01.01-14-b613/18

3

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

4

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży

5

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany Projekt: 10.1.1 Edukacja ogólna

Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS
Lp.
Data Nazwa

Dane uczestnika

Dane kontaktowe

1

Imię

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu

5

PESEL

6

Wykształcenie

7

Ulica

8

Nr domu

9

Nr lokalu

10

Miejscowość

11

Obszar

12

Kod pocztowy

13

Województwo

14

Powiat

15

Telefon stacjonarny

16

Telefon komórkowy

17

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

18

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia
do projektu

19

Rodzaj przyznanego wsparcia

Dane dodatkowe

20

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

21

Data zakończenia udziału w projekcie

22

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z
zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

23

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze
Szczegółowym
Opisem
Osi
Priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

24

Przynależność do mniejszości narodowej/etnicznej

25

Posiadanie statusu imigranta

26

Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej

Zgłaszam ………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) do udziału w Projekcie
pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski” w następujących
rodzajach zajęć: (wstaw X w kratkę przy wybranych zajęciach):
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych:



zajęcia rozwijające z j. angielskiego 120h/gr. zakończone egz. zewnętrznym

TELC/TOEIC (lub równoważnym) (wszystkie szkoły)

 zajęcia rozwijające z j. angielskiego 45h/gr. (SP Kamienica, SP Szczytno)
 zajęcia wyrównujące z j. angielskiego (SP Kamienica, SP Szczytno)

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w
obszarze innowacyjności:



zajęcia rozwijające z informatyki 120h/gr. zakończone egzaminem zewn. ECDL-

Start/ECCC (wszystkie szkoły)

 zajęcia rozwijające z informatyki (45h/gr) (SP Kamienica, SP Kroczewo)
 zajęcia z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych oraz publikowania treści
w serwisach (30 h/gr) (SP Kroczewo, SP Stróżewo, SP Szczytno)

 zajęcia wyrównujące z informatyki (24h/gr) (SP Kamienica)
zajęcia z robotyki z programowaniem i modułem przedsiębiorczości(45h/gr)

(wszystkie

szkoły)
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz postawy uniwersalne w obszarze pracy zespołowej oraz rozwiązywania
problemów:

 zajęcia rozwijające z matematyki(45h/gr) (wszystkie szkoły)
 zajęcia rozwijające z geografii (45h/gr) (SP Stróżewo, SP Szczytno)
 zajęcia rozwijające chemiczno-fizyczne (45h/gr) – (SP Szczytno)
 zajęcia rozwijające z przyrody(45h/gr) (SP Kamienica , SP Kroczewo)
 zajęcia rozwijające z biologii (45h/gr) (SP Stróżewo, SP Szczytno)

 zajęcia wyrównujące z matematyki(24h/gr) (wszystkie szkoły)


zajęcia wyrównujące chemiczno-fizyczne (24h/gr) (SP Kroczewo, SP Stróżewo, SP

Szczytno)

 zajęcia wyrównujące z geografii (24h/gr.) (SP Stróżewo, SP Szczytno)
 zajęcia wyrównujące z przyrody (24h/gr.) (SP Kamienica, SP Kroczewo)
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze umiejętności uczenia się oraz postawy
uniwersalne w obszarze krytycznego myślenia i rozumienia, kreatywności, umiejętności
współpracy:



zajęcia z kreatywności umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego uczenia się i
zapamiętywania (w tym kreowanie postaw kluczowych dla rynku pracy) (45h/gr.) (wszystkie
szkoły)

 koło szachowe (30h/gr.) (SP Stróżewo, SP Szczytno)
Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym niepełnosprawnych):

 zajęcia logopedyczne 25h/gr. (uczniowie o SPE) (wszystkie szkoły)
zajęcia terapii pedagogicznej 25h/gr.(

uczniowie o SPE)(SP Kamienica SP Kroczewo SP

Stróżewo)

 zajęcia rewalidacyjne 25h/gr. (uczniowie o SPE) (SP Stróżewo, SP Szczytno)
 zajęcia gimnastyki korekcyjnej 25h/gr. (uczniowie o SPE) (SP Stróżewo)


zajęcia

niepełnosprawni)

rozwijające

kompetencje

emocjonalno-społeczne

15h/os.

(uczniowie

(SP Kamienica, SP Szczytno)

 zajęcia z psychologiem 15h/os. (uczniowie niepełnosprawni) (SP Szczytno)


zajęcia

niepełnosprawni)

terapii

pedagogicznej

korekcyjno-komensacyjne

(SP Kamienica, SP Szczytno)

15h/os.

(uczniowie

