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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

Organizator projektu  Zespół Szkół Rzemieślniczych  

Tytuł projektu  „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju 

kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół 

Rzemieślniczych” 

Nr umowy  RPZP.08.06.00-32-K004/18 

Działanie,  w ramach którego jest 

realizowany projekt  

Działanie RPZP 08.06.00 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego.  

Okres trwania projektu  01.01.2019 – 31.12.2020 r.   

I DANE PODSTAWOWE 

1  Rodzaj uczestnika  ☐ indywidualny (uczeń) 

☐ pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu 

2 Nazwa szkoły  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół 
Rzemieślniczych 

3 Imię (imiona)   

4 Nazwisko    

5  PESEL              

6  Płeć  ☐ kobieta 

☐ mężczyzna 

7  Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu  

  

8  Wykształcenie  ☐ podstawowe 

☐ gimnazjalne 

☐ ponadgimnazjalne 

☐ policealne 

☐ wyższe 

II ADRES ZAMIESZKANIA 

9  Województwo  ☐ zachodniopomorskie 

10  Powiat    

11  Gmina     

12  Miejscowość    

13  Ulica    

14  Nr budynku    

15 Nr lokalu    

16  Kod pocztowy    
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17  Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA)  

☐ wiejski 

☐ miejsko – wiejski (obszar położony w granicach 
administracyjnych miast o liczbie mieszkańców nie 
przekraczającej 25 tysięcy) 

☐ miejski 

III DANE KONTAKTOWE 

18  Telefon kontaktowy    

19  Adres e-mail    

IV STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

20  Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu  

☐ osoba bierna zawodowo (uczeń) 

☐ młodociany pracownik 

☐ osoba pracująca 

21 Planowana data zakończenia 
edukacji w placówce 
edukacyjnej, w której 
skorzystano ze wsparcia 

 

22  Wykonywany zawód  ☐ nauka zawodu 

☐ kucharz 

☐ fryzjer 

☐ ślusarz 

☐ nauczyciel kształcenia zawodowego 

☐ nauczyciel kształcenia ogólnego 

☐ instruktor praktycznej nauki zawodu 

☐ inny 

23 Zatrudniony w (miejsce 
zatrudnienia)  

  
 
 
 

V STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

24 Osoba należąca do 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia  

  ☐ Tak                                   ☐ Nie                         

  ☐ Odmowa podania informacji 

25 Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem  
z dostępu do mieszkań  

  ☐ Tak                                   ☐ Nie                           

26 Osoba 
z niepełnosprawnościami  

  ☐ Tak                                   ☐ Nie                       

  ☐ Odmowa podania informacji 

27 Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)  

  ☐ Tak                                   ☐ Nie                       

  ☐ Odmowa podania informacji 
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VI DEKLARACJA UDZIAŁU W SZKOLENIU / FORMIE WSPARCIA 

 NAZWA SZKOLENIA / FORMA WSPARCIA ZGŁASZAM AKCES 
(pole wyboru - proszę zaznaczyć X) 

PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE KUCHARZ 

1 Szkolenie „Wypiek wytrawny”  

☐ Tak 
 

2 Szkolenie „Wypieki słodkie” 

3 Praktyka zawodowa w zakładach pracy 

PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE FRYZJER 

4 Szkolenie „Wizaż – stylizacja postaci”  

☐ Tak 
 

5 Szkolenie „Wizaż – make – up” 

6 Szkolenie „Wizaż – stylizacja paznokci” 

PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ 

7 Kurs obsługi wózków widłowych ☐ Tak 

PRZEZNACZONE DLA NAUCZYCIELI 

8 Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe ☐ Tak 

9 Studia podyplomowe – projektowanie odzieży ☐ Tak 

10 Studia podyplomowe - kosmetologia ☐ Tak 

11 Kurs mistrzowski w zawodzie fryzjer ☐ Tak 

12 Kurs baristy  ☐ Tak 

13 Staże zawodowe u pracodawców ☐ Tak 

 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:  

1. dane przedstawione powyżej są zgodne z prawdą, 
2. zgłaszam udział w projekcie z własnej inicjatywy, 
3. wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju 

kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych”, 
4. zapoznałam/em się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” i akceptuję jego 

warunki oraz spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału 
w  ww. projekcie,  

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele rekrutacji, zachowując 
prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o  ochronie Danych osobowych  ( DZ. U. 2018  r. poz. 1000),  

6. zostałam/em poinformowana/y, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

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

miejscowość i data     czytelny podpis uczestnika projektu  
 
 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. 
miejscowość i data  czytelny podpis opiekuna prawnego (w przypadku gdy 

uczestnik projektu jest niepełnoletni)  


