Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji
Data i godz. złożenia formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU”
Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa udziału w projekcie, będą
uczestniczyć w wybranych przez siebie kursach, stażach/praktykach po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych.

Formularz należy wypełnić czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI)
I.

Dane uczestniczki / uczestnika:

Imię
Nazwisko
Nazwa instytucji / typ szkoły
Klasa / Zawód

Technikum Nr 3

Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 3

(np.: 4aT – technik mechanik)

PESEL
Płeć

mężczyzna

kobieta

wiejski

miejski

NIE

TAK

NIE

TAK

Wiek w chwili przystępowania do projektu

Dane dotyczące zamieszkania

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar1
Telefon kontaktowy2
Adres e-mail2
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań
1

Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast.
Obszar wiejski powinien być 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 część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie
części wiejskich w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.
2

telefon kontaktowy lub adres e-mail jest polem wymaganym do wypełnienia

Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym
bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie
domowym z dziećmi pozostającymi na
utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)
II.

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

Wybór formy wsparcia:
Wybór formy wsparcia3

Nazwa zajęć
kurs CNC
kurs mechatroniki pojazdowej
kurs spawacza metodą MAG
III.
Dane dodatkowe niezbędne w procesie rekrutacji
1. Oświadczenie o wysokości dochodów:

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że miesięczny dochód brutto na jednego
członka mojej rodziny za rok poprzedzający rekrutację mieści się w przedziale (kwoty w zł)3:
- do 800 zł
- od 801 do 1500 zł
- powyżej 1500 zł
Za średni miesięczny dochód brutto uważa się: wynagrodzenie wszystkich członków rodziny brutto za rok poprzedni (w szczególności wynagrodzenie
wynikające z angażu, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia wynikające z innych źródeł, wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia, umowy
o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne) podzielone przez 12 miesięcy i liczbę osób w rodzinie.

2. Dane o uczniu potwierdzone przez wychowawcę klasy
Podpis wychowawcy
potwierdzający prawidłowość danych

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych
z semestru poprzedzającego rekrutację
Frekwencja
- ilość godzin nieusprawiedliwionych w
semestrze poprzedzającym rekrutację
Zaangażowanie w życie szkoły
- ocena z zachowania za semestr
poprzedzający rekrutację
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”

…………………..……...
Miejscowość i data

…………………………………….
Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu

…………………………………….
Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 4

3
4

Przy wybranym wariancie należy wstawić znak „X”
w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej rodziców/ prawnych opiekunów.

