Projekt pn. ”Zadbaj o swoją przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zał.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.. „Zadbaj o swoją przyszłość”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
„Zadbaj o swoją przyszłość”
Data złożenia formularza: …………………………….
CZĘŚĆ A Dane uczestnika (wypełnia uczeń/ rodzic/ opiekun prawny)
Imię:

Nazwisko:
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)

-

-



Płeć:

PESEL:

Mężczyzna

………..lat

Wiek:
Imię
ojca

Miejsce urodzenia
Wykształcenie:



Kobieta





Gimnazjalne

Inne

Adres zamieszkania:
Ulica:

Nr
domu:

Miejscowość:

Miasto
:

Kod pocztowy:

-

Nr mieszkania:



Wieś:



Gmina:

Województwo:

Powiat:
Dane kontaktowe:

Tel.:

e-mail:

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych (dot. uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia)
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna (ulica, nr
domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):
Tel. kontaktowy:
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CZĘŚĆ B Kryteria formalne (wypełnia uczeń/ rodzic/ opiekun prawny)
w Szkole Branżowej I stopnia
Status ucznia:
TAK 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
TAK 

Status ucznia:
Zgoda rodziców/ opiekunów
prawnych na uczestnictwo
dziecka w projekcie, w tym
w praktyce/stażu, zajęciach
z doradztwa zawodowego

w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

WYRAŻAM ZGODĘ

NIE WYRAŻAM ZGODY

……………………………

……………………………

data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna

data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna

(dotyczy niepełnoletnich
uczestników projektu)
Ukończone 18 lat do dnia
21.06.2019 r.
(dotyczy kursu operatora
koparko- ładowarki , kursu
operator wózka widłowego,
kursu spawania MAG)

TAK

NIE

CZĘŚĆ C Kryteria merytoryczne (wypełnia nauczyciel przeprowadzający rekrutację)
Zgodność profilu kształcenia z profilem zajęć

TAK



NIE



zgodność profilu kształcenia z profilem zajęć 1 pkt
Liczba otrzymanych punktów…………………
Średnia ocen
z przedmiotów
zawodowych:

ndst.*



dop.*





dst.*

db.*



bdb.*



cel.*



(pozytywna ocena: 1 pkt, plus dodatkowy 1 pkt za każdy stopień powyżej oceny dostatecznej)
Liczba otrzymanych punktów…………………
Średnia
frekwencja
na zajęciach
z przedmiotów
zawodowych:

0%69%



70
%



75
%



80
%



85
%



90
%

95
%

100
%

(1 pkt za 70%, plus 1 pkt za każde 5% powyżej 70 %)
Liczba otrzymanych punktów…………………
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CZĘŚĆ D Kryteria premiujące (wypełnia uczeń/ rodzic/ opiekun prawny)
Uczeń o SPE i/lub z niepełnosprawnościami: 2 pkt

TAK 

NIE 

Uczeń z obszarów wiejskich: 2 pkt

TAK 

NIE 

Dziewczęta: 2 pkt

TAK 

NIE 

Uczeń o niskim statusie materialnym (pobierający stypendium,
dopłaty, dokumenty do wglądu przez koordynatora): 2 pkt

TAK 

NIE 

Liczba otrzymanych punktów …………………
(wypełnia nauczyciel)

Rekomendowany do uczestnictwa

Nie rekomendowany do uczestnictwa

Rekomendacja nauczyciela do
uczestnictwa w projekcie:
……………………………………….

2 pkt

(podpis nauczyciela przeprowadzającego rekrutację

)

………………………………………
(podpis nauczyciela przeprowadzającego rekrutację)

Liczba otrzymanych punktów …………………
(wypełnia nauczyciel)

Wypełnia koordynator projektu:
Liczba uzyskanych punktów:

…………………………………………
(podpis Koordynatora Projektu)
* Należy wstawić znak „x” we właściwym polu
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Zadanie 1: Komputerowe wspomaganie dokumentacji w działalności przedsiębiorstwa logistycznego
– zajęcia specjalistyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
Wyrażam chęć uczestnictwa w stażu podczas przerwy wakacyjnej

TAK

NIE

TAK

NIE

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Komputerowe wspomaganie dokumentacji w działalności przedsiębiorstwa
logistycznego

Zadanie 2. Zajęcia specjalistyczne: symulacyjna firma handlowa, wybieram biznes oraz kursy przedstawiciela
handlowego i tworzenie sklepu internetowego skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie
technik handlowiec
Wyrażam chęć uczestnictwa w stażu podczas przerwy wakacyjnej

TAK

NIE

symulacyjna firma handlowa

TAK

NIE

wybieram biznes

TAK

NIE

kurs przedstawiciela handlowego

TAK

NIE

kurs tworzenia sklepu internetowego

TAK

NIE

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:

Zadanie 3:Zajęcia specjalistyczne nowoczesne techniki przygotowanie i dekorowania potraw, korzystania
z profesjonalnego sprzętu w kuchni, kursy: kelnerski, carvingu, baristy, skierowane do uczniów kształcących się
w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych
Wyrażam chęć uczestnictwa w stażu podczas przerwy wakacyjnej

TAK

NIE

Kurs kelnerski

TAK

NIE

Kurs nowoczesne techniki przygotowywania i dekorowania potraw

TAK

NIE

Kurs carvingu

TAK

NIE

Kurs baristyczny

TAK

NIE

Kurs techniczne umiejętności korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy
tworzeniu dań

TAK

NIE

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
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Zadanie 4: Zajęcia specjalistyczne laboratorium transportowe, obsługa tachografów skierowane do uczniów
kształcących się w zawodzie kierowca mechanik/mechanik pojazdów samochodowych
Wyrażam chęć uczestnictwa w stażu podczas przerwy wakacyjnej

TAK

NIE

Laboratorium transportowe

TAK

NIE

Obsługa tachografów

TAK

NIE

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:

Zadanie 5: Zajęcia specjalistyczne diagnostyka i serwis urządzeń/instalacji klimatyzacyjnych skierowane do
uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik
Wyrażam chęć uczestnictwa w stażu podczas przerwy wakacyjnej

TAK

NIE

TAK

NIE

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Diagnostyka i serwis urządzeń/instalacji klimatyzacyjnych

Zadanie 6: Zajęcia specjalistyczne rodzaje i sposoby wykonywania tynków skierowane do uczniów kształcących
się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Wyrażam chęć uczestnictwa w stażu podczas przerwy wakacyjnej

TAK

NIE

TAK

NIE

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Rodzaje i sposoby wykonywania tynków (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
Zadanie 7: Języki obce branżowe:
język niemiecki skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec
oraz język angielski skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk
Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Język niemiecki branżowy (technik handlowiec)

TAK

NIE

Język angielski branżowy (technik logistyk)

TAK

NIE

Zadanie 8: Kurs informatyczny ECDL PTI Standard skierowany do uczniów kształcących się
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w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Kurs informatyczny ECDL PTI Standard

TAK

NIE

Zadanie 9: Doradztwo edukacyjno- zawodowe obejmujące każdego uczestnika projektu
Deklaruję uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego

TAK

Zadanie 10: Kurs spawania metodą MAG skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie
kierowca mechanik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Kurs spawania metodą MAG

TAK

NIE

Zadanie 11: Kurs operatora wózka widłowego skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie

technik

logistyk, technik handlowiec i kierowca mechanik
Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Kurs operatora wózka widłowego

TAK

NIE

Zadanie 12: Kurs koparko- ładowarki skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie
technik logistyk, technik handlowiec i kierowca mechanik
oraz obsługi kas fiskalnych skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie
technik logistyk, technik handlowiec
Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach:
Kurs operatora koparko- ładowarki

TAK

NIE

Kurs obsługi kas fiskalnych

TAK

NIE

… .……………..……….………………………
data, czytelny podpis uczestnika
….………………………………………………
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna
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