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Zgłoszenie nr:  

Data wpływu:  

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  
Tytuł projektu Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa 

Nr projektu WND-POKL.09.02.00-08-081/11 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

UWAGA ! 

Formularz składa się z dwóch części: części I wypełnianej przez ucznia/uczennicę oraz części II wypełnianej przez 

pedagoga szkolnego. 

Formularz należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI. Jeżeli pytanie nie odnosi się do sytuacji 

ucznia/uczennicy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

W przypadku uczniów/uczennic, którzy/e nie ukończyli/ły 18-go roku życia, na wszystkich dokumentach oprócz podpisu 

ucznia/uczennicy wymagany jest także podpis jednego z rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 

CZĘŚĆ I. WYPEŁNIA PRZEZ UCZNIA/UCZENNICĘ 

A. DANE PERSONALNE I STATUS POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię/Imiona:  Nazwisko:  

Data urodzenia:  
Miejsce 

urodzenia: 
 

Płeć:  kobieta           mężczyzna 
Wiek  

(ukończone lata): 
 

PESEL:            

Adres zamieszkania zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu: 

Ulica:  Nr domu:  

Miejscowość:  Nr lokalu:  

Obszar:  miasto  wieś 

Kod pocztowy:  Poczta:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  
Telefon 

stacjonarny: 
 

e-mail:  
Telefon 

komórkowy: 
 

Jestem sobą niepełnosprawną:  tak  nie 

Jestem osobą nieaktywną zawodowo, w tym uczącą się lub kształcą:  tak  nie 
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B. INFORMACJE O SZKOLE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

Jestem uczniem/ 

uczennicą: 

  Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 32 

  Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp., ul. J. Dąbrowskiego 33 

  Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei 42 

  Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp., ul. 30 Stycznia 29 

  Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp., ul. Okólna 35 

  Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp., ul. Poznańska 23 

  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 4 

  Zespołu Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp., ul Śląska 20 

  Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 3 

  Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1 

Typ szkoły:  Technikum              Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Kierunek 

kształcenia/zawód: 

 

………………………………………………………… 
Klasa: 

 

…………………… 

Wybieram następujący przedmiot zajęć 

wyrównawczych w ramach projektu: 

(Proszę zaznaczyć tylko jedną formę wsparcia) 

Zajęcia wyrównawcze: 

   język niemiecki 

   język angielski 

   matematyka 

Po ukończeniu zajęć wyrównawczych jestem 

zainteresowany/a uczestnictwem w: 

(Proszę zaznaczyć tylko jedną formę wsparcia) 

Kursie zawodowym: 

   ECDL CORE 

   ECDL ADVANCED 

   Glazurnik/posadzkarz 

   Operator wózków jezdniowych 

   Eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 KV 

   Obsługa nowoczesnych programów księgowych 

   Zdobnictwo cukiernicze 

   Barista 

   Sommelier 

   Kelner 

Praktykach zawodowych: 

   Technik architektury krajobrazu 

   Kucharz małej gastronomii 

   Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

   Akademia Kulinarna Kurta Schellera 

   Hotelarskie 

   Mechaniczne 

   Logistyczno-spedycyjne 

   Budowlane  

   Nie jestem zainteresowany/a uczestnictwem w dodatkowych zajęciach. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do celów związanych z rekrutacją, 

realizacją projektu, w tym do monitoringu oraz ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

…………………… 

 

 

 

……………………… 

 

 

 

……………………… 

data miejscowość 

czytelny podpis Kandydata na uczestnika projektu *oraz 

w przypadku osób niepełnoletnich czytelny podpis 

jednego z rodziców/opiekunów prawnych 
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CZĘŚĆ II. WYPEŁNIANA PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO 

A. DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

Średnia ocen  ucznia/uczennicy w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji. 

*W przypadku ucznia klasy pierwszej – średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

Frekwencja ucznia/uczennicy w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji. 

*W przypadku ucznia klasy pierwszej – średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

Czy uczeń/uczennica w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji uzyskał karę regulaminową wywołaną 

słabą frekwencją? 

 tak 

 nie 

Czy uczeń/uczennica korzysta z pomocy materialnej np. stypendium, zasiłek szkolny lub inne formy pomocy 

społecznej? 

 tak 

 nie 

 

 

 

…………………… 

 

 

 

……………………… 

 

 

 

……………………… 

data miejscowość czytelny podpis pedagoga szkolnego 

 

 

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

3. Kserokopia legitymacji szkolnej. 

UWAGA: Kserokopia dokumentu powinna być opatrzona opisem: „Za zgodność z oryginałem + czytelny podpis”. 

 

 

 


