
    

  

 

 

Załącznik nr 1 liceum ogólnokształcące 

 

Data i godzina wpływu: 

                                                                           Podpis osoby przyjmującej: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA 

UPRZEJMIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI  

I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM ODPOWIEDNIEGO KWADRATU 

Tytuł projektu Białostockie Talenty XXI wieku 

Czas trwania projektu 12.02.2019 r. – 31.10.2019 r.  

1. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA PROJEKTU  

1.1. Imię (imiona)  

1.2. Nazwisko  

2. DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PROJEKTU  

2.1. Telefon stacjonarny  2.2. Telefon komórkowy  

2.3. Adres poczty 

elektronicznej (e-mail) 
 

3. ADRES DO KORESPONDENCJI  

3.1. Ulica  

3.2. Nr domu  3.3. Nr lokalu  

3.4. Miejscowość, kod 

pocztowy 

 

4. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU 

4.1. Zgłaszam chęć  

uczestnictwa  

w zajęciach edukacyjnych 

ukierunkowanych na  

rozwijanie  

przedsiębiorczości  

lub umiejętności  

społecznych 

 

 Trening kreatywności (20 godzin dydaktycznych, 1 grupa) 

     Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  w Białymstoku 

 

  Sztuka wystąpień publicznych – jak zostać skutecznym mówcą? 

      (20 godzin dydaktycznych, 1 grupa) 

 

Uwaga!  

W przypadku wyboru zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na 

rozwijanie umiejętności społecznych – PUNKT 4.1 należy dokonać 

wyboru, co najwyżej 1 z ww. zajęć. 
 

4.2. Zgłaszam chęć 

uczestnictwa  

w zajęciach 

edukacyjnych 

ukierunkowanych na 

rozwijanie umiejętności 

poznawczych  

w obszarze nauk 

matematyczno-

przyrodniczych, 

technicznych  

i informatycznych 

  Biologia (20 godzin dydaktycznych na grupę, 3 grupy) 

      Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku 

  Chemia (20 godzin dydaktycznych na grupę, 3 grupy)  

      Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku 

 

  Komputerowe laboratorium fizyczne (20 godzin dydaktycznych, 

     1 grupa)     Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 Matematyka (20 godzin dydaktycznych, 1 grupa)  

     Instytut Matematyki Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej  

 

  Programowanie robotów mobilnych (20 godzin dydaktycznych,  

      1 grupa)     Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej  

 

 Modelowanie 3D (16 godzin dydaktycznych, 1 grupa)  

     Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej   



    

  

 

 

 

 Medycyna (20 godzin dydaktycznych, 2 grupy)  

     Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

 Ekonomia (20 godzin dydaktycznych, 1 grupa) 

     Wydział Ekonomii  i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku 

 

 Architektura  (20 godzin dydaktycznych, 2 grupy)  

     Wydział Architektury  Politechniki Białostockiej  

 

 Dziennikarstwo (20 godzin dydaktycznych, 1 grupa)  

     Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku  

 

Uwaga! W przypadku wyboru zajęć matematyczno-przyrodniczych, 

technicznych i informatycznych PUNKT 4.2 należy dokonać wyboru, 

co najwyżej 2 z wyżej wymienionych zajęć wskazując preferencje tj. 

numerem 1 oznaczając te zajęcia, w których uczeń/uczennica najbardziej 

chciałby/chciałaby uczestniczyć oraz numerem 2 te, na których 

uczniowi/uczennicy zależy mniej.  

W przypadku braku możliwości zakwalifikowania ucznia/uczennicy na 

zajęcia oznaczone numerem 1, uczeń/uczennica zostaje skierowany na 

zajęcia oznaczone numerem 2. Istnieje możliwość udziału ucznia/ 

uczennica w dwóch rodzajach zajęć edukacyjno-rozwojowych 

(oznaczonych numerami 1 i 2), pod warunkiem dostępności miejsc oraz 

zakwalifikowania do udziału w projekcie minimum 260 osób. 

 

Uwaga! W ramach projektu uczeń/uczennica może wziąć udział,  

co najwyżej w: 

 jednym rodzaju zajęć edukacyjnych ukierunkowanych  

na rozwijanie przedsiębiorczości lub umiejętności społecznych 

(punkt 4.1) 

 dwóch rodzajach zajęciach edukacyjnych ukierunkowanych na 

rozwijanie umiejętności poznawczych w obszarze nauk 

matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych 

(punkt 4.2) 

5. DANE TELEADRESOWE SZKOŁY DELEGUJĄCEJ UCZNIA/UCZENNICĘ DO PROJEKTU 

5.1.Pełna nazwa szkoły* 

w przypadku Zespołów Szkół 

należy podać także nazwę 

szkoły np.  

Zespół Szkół nr 6  

w Białymstoku - Publiczne 

Gimnazjum nr 12 im.  

mjr. H. Dobrzańskiego  

 

 

 

 


