
 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
kandydata do udziału w projekcie  

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery” 

 
I.          DANE PODSTAWOWE 

                               -   -     
            Nazwisko                                                                                           Imię -imiona      Data Urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 

     □         □                
     Wiek-w chwili przystąpienia do projektu PESEL  

 

     Dowód osobisty (seria i  nr)………………………....... 
 

II.          ADRES ZAMIESZKANIA   

                                       
      Miejscowość Ulica   Nr domu         Nr lokalu 
 

  -                                     
      Kod pocztowy                 Poczta                                  Powiat 

                                       
       Województwo                                                                            Miejsce urodzenia 

 

□ Obszar wiejski - gminy wiejskie ,gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców 

□ Obszar miejski - gminy miejskie i miasta powyżej 25tys .mieszkańców     

                                         

III.          DANE KONTAKTOWE 

                                       
      Nr telefonów: stacjonarnego                      komórkowego                                    Adres poczty elektronicznej e-mail 

IV.          DANE DODATKOWE 
Wykształcenie: 

□  Wyższe          □  Pomaturalne             □  Ponadgimnazjalne             □  Gimnazjalne           □  Podstawowe             □  Brak 

 

Czy rodzina korzysta z pomocy społecznej:  Tak  □    Nie □ 
 
Liczba członków rodziny poza uczniem:  ……. 

 

 

V. Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

                Nieaktywny zawodowo     □                                      w tym osoba ucząca się lub kształcąca □ 

 

VI.    UCZEŃ MUSI WYBRAĆ W KAŻDEJ KOLUMNIE JEDEN KURSU 

UCZEŃ KLASY:                             DODATKOWE 

ZAJĘCIA 

WYRANE KURS: 

Technik rolnik                    □ 

Technik informatyk             □  

Technik architektury  krajobrazu                          □  

Technik żywienia i gospodarstwa domowego        □                                                                                                                    

 

J. polski            □ 
 

Matematyka      □ 

           

 

ECDL CORE       □ 
 

Angielski TELC  □     

Kurs barman-barista □ 

Kurs obsługa wózków jezdniowych □ 

Kurs florysta  □ 

 

Średnia ocen w ostatnim roku szkolnym (wypełnia wychowawca) 

 

J. polski  ……… ;                Matematyka………. ;            J. angielski ………..;              Informatyka. ………….   

 

 
……………….... ….. 

       Podpis wychowawcy 
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VI. OŚWIADCZENIE KANDYDATA 
1. Jestem iż zgłaszam z własnej inicjatywy chęć podniesienia lub nabycia nowych  kwalifikacji 

2. Zostałam(em) poinformowana(y), że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Wyrażam zgodę na upowszechnienie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i 

promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. 
5. Jestem świadoma(y), że złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

6. Nie posiadam uprawnień i szkoleń które są przedmiotem tego projektu. 

7. W przypadku zakwalifikowania mnie na kurs zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia, czynnego udziału w kursie oraz 
przystąpienia do egzaminu końcowego. 

8. Zostałam(em) poinformowany o możliwości wykreślenia mnie z listy uczestników kursu przez pracownika Biura Projektu w przypadku 

nieuzasadnionego przerwania kursu  lub przekroczenia maksymalnej liczby nieobecności na zajęciach. 
10 W przypadku rezygnacji z kursu zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych i promocyjnych. 

11 Uprzedzona(y) o odpowiedzialności  za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą jednocześnie oświadczam, że zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym  w projekcie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

Data……-……-2014r.       Imię i nazwisko ucznia……………………………………………..…………     

 

     Podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego ………………………..………................ 

 

 

Data……-……-2014r.  Czytelny podpis pracownika Biura Projektu przyjmującego Formularz………………………....... 

 

VII.          DECYZJA REKRUTACYJNA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ                        

 

Po weryfikacji powyższych informacji oraz uwzględnieniu wskaźników projektu Komisja Kwalifikacyjna postanawia: 

□ zakwalifikować na kurs,                               □ wpisać na listę rezerwową,                           □ nie zakwalifikować.  

Czytelne podpisy Komisji Kwalifikacyjnej:                       

1. Przewodniczący             ……………………………………………... 

 

2. Członek                          ……………………………………………... 

 

 

  Czarnocin, dnia ……-……-2014r. 

 

VIII.   REZYGNACJA Z KURSU (w przypadku braku kontaktu z uczestnikiem wypełnia Koordynator Projektu) 

Z dniem……..-……..-………….r. rezygnuję z kursu. Powodem rezygnacji jest………………………………………… 

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

Zwracam otrzymane materiały szkoleniowe i promocyjne. 

                                                

 

…………………………….……                                     ………………….……………… 
                                                   Miejscowość, data                                                                                             Czytelny podpis  

 


