
 

 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu rekrutacji 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 

rok szkolny 2012 / 2013 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do 

udziału w projekcie, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach: dydaktyczno – 

wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

doradztwie edukacyjno – zawodowym, kursach, szkoleniach, stażach i praktykach.
1
 

Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty
2
 w przewidzianym okresie,  

tj. od ……………… do ……………………. 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 

I. Dane uczestniczki / uczestnika: 

  

Imię / Imiona  

Nazwisko  

Płeć  

Wiek w chwili 

przystępowania do projektu 

 

PESEL  

Opieka nad dziećmi do lat 7 

lub opieka nad osobą 

zależną3 

 

Ulica4  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

                                                           
1
Należy zmodyfikowad w zależności od oferty zajęd zaplanowanych w programie rozwojowym danej szkoły / danych szkół. 

2 jw.  
3

Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej zgodnie z definicją zawartą w ustawie    

  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004). 
4

Należy podaćadres zamieszkania, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu 

ewaluacyjnym. 



Obszar5 

a) miejski    

 

b) wiejski6 

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

 

Przynależność do 

mniejszości narodowej lub 

etnicznej 

 

Fakt bycia migrantem  

Fakt bycia osobą 

niepełnosprawną 

 

Nazwa szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. 
  Obszar wiejski powinien byd rozumiany zgodnie z definicją Głównego Urzędu statystycznego, która opiera się na podziale jednostek 
administracyjnych zastosowanych w rejestrze Terytorialnym. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami 
administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz częśd wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie 
części wiejskich w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 
 
6
Niewłaściwe skreślid 



II. Wybór formy wsparcia: 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA7 

zajęcia z przedsiębiorczości i funkcjonowania na rynku pracy  

zajęcia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie  

zajęcia z diagnostyki samochodowej  

zajęcia z nowoczesnych obrabiarek do obróbki drewna  

zajęcia diagnostyki pojazdów samochodowych  

 

2. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z 

kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA8 

Kurs prawa jazdy kat. B  

Kurs spawacza  

3.  

Zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA9 

indywidualne poradnictwo edukacyjno - zawodowe  

zajęcia grupowe z doradcą zawodowym  

 

4. Staże i praktyki 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA10 

praktyki zawodowe w zakładach pracy  

staże u pracodawców  

 

5. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA11 

indywidualne wsparcie psychologiczne  

Grupowe i indywidualne wsparcie pedagogiczne  

 

 

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

Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 

 

 

 

 

                                                                  ………………………… 

  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  

(w przypadku ucznia niepełnoletniego)12 

 

 

 

 

                                                           
7  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
8  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
9  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
10  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
11  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
12

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


