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Załącznik nr 1 

                 Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

          Departament Polityki Regionalnej 
                    ul. Szyperska 14 
                       61-754 Poznań 

 
 

Formularz zgłoszeniowy – Lekcje europejskie: 
 
 

Proponowana data i godzina lekcji europejskiej…………………………………………. 

Liczba uczniów………………………………………………………………………………. 

Klasa…………………………………………………………………………………………… 

Imię, nazwisko i stanowisko słuŜbowe opiekuna grupy………………………………….. 

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

Telefon do opiekuna grupy………………………………………………………………….. 

E-mail opiekuna grupy………………………………………………………………………. 

Szkoła…………………………………………………………………………………………. 

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

Adres szkoły………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły……………………………………………………………. 

Uwagi:………………………………………………………………………………………….. 

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

Podczas prowadzenia lekcji będzie moŜliwość skorzystania z: 

1. projektora multimedialnego      TAK         NIE 

2. laptopa/komputera                    TAK        NIE 

 
 

                                                                                             ……………………………… 
                                                                       Data, pieczątka, podpis dyrektora szkoły 

 
 

                                                                                                             …..……………………… 
                                                                           Data i czytelny podpis opiekuna grupy 
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Zasady zgłaszania szkół do udziału w lekcjach europ ejskich: 

 

1. Aby zgłosić szkołę do udziału w lekcji europejskiej naleŜy wypełnić formularz 

zgłoszeniowy – Załącznik nr 1. 

2. Lekcje odbywają się we wskazanej w formularzu szkole. 

3. W lekcji moŜe wziąć udział jedna klasa lub maksymalnie 30-osobowa grupa uczniów 

z róŜnych klas. 

4. Opiekunowie klasy odpowiedzialni są za utrzymanie porządku i dyscypliny w grupie. 

5. Termin lekcji europejskich naleŜy wskazać do 14 listopada 2011 r.  

6. Organizator zastrzega, Ŝe w ciągu jednego dnia moŜe być przeprowadzona jedna 

lekcja europejska (90 min) . Dana szkoła moŜe zgłosić udział w 1 lekcji (2 x 45 

min). 

7. Lekcje odbywają się od poniedziałku do pi ątku w godzinach 10.00–15.00 . Istnieje 

moŜliwość dostosowania godziny rozpoczęcia lekcji do potrzeb konsultantów. 

8. Lekcje kierowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

9. Organizator zastrzega sobie moŜliwość zmiany terminu lekcji.  

10. Zmiana terminu lub godziny lekcji ze strony szkoły musi być zgłoszona telefonicznie 

najpóźniej na dzień przed zaplanowaną datą lekcji, pod numerem telefonu:  61 62 

66 329, w godz. 7.30 – 15.00. 

11. Szczegółowe informacje na temat lekcji europejskich oraz Konkursu Młodzi wiedzą 

o funduszach znajdują się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. 

12. Formularz zgłoszeniowy udziału w lekcji europejskiej naleŜy przesłać na adres: 

Departament Polityki Regionalnej, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.  

 


