
 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE / UCZEŃ  

pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości 

szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 w ramach Osi Priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu” 

Działania 10.3 ,,Doskonalenie zawodowe” 

Poddziałania 10.3.1 ,,Doskonalenie zawodowe uczniów” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

Numer i data wpływu: …………………………… 

 

Nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku 

Klasa  

Profil 
Technik żywienia i  usług gastronomicznych □       Technik eksploatacji portów i terminali □ 

 Technik hotelarstwa □       Branżowa Szkoła I stopnia □ 

 
 

Dane osobowe ucznia: 

Nazwisko  Imię/imiona  

PESEL  Data i miejsce 
urodzenia 

 

 
 

Adres zamieszkania: 

Województwo  Powiat  Gmina  

Kod pocztowy  Miejscowość  Ulica, numer  

Numer telefonu ucznia Adres poczty elektronicznej ucznia Numer telefonu rodzica 

   

 

Kryteria dodatkowe (brane pod uwagę tylko w przypadku dużego zainteresowania udziałem w projekcie): 
Pochodzenie  
z biednej 
rodziny 

        

 □ TAK      □ NIE 

Zamieszkanie na 
terenie wiejskim 

 

□ TAK      □ NIE 

 

Rodzaj oferowanego wsparcia w ramach projektu (do wyboru przez ucznia) 

□ poradnictwo edukacyjno-zawodowe 

□ szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i interpersonalnych 

□ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki „MATEMATYCZNE WYZWANIA” 

□ zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne „INFORMATYCZNE WYZWANIA – informatyka, programowanie, 

robotyka” 



 

 

 

□ kurs personel pokładowy tj. steward/stewardessa (Cabin Crew)  

□ kurs obsługi wózków jezdniowych 
□ kurs obsługi kas fiskalnych 
□ kurs baristy 

□ kurs cukierniczy 

 

1. Podpisanie i złożenie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego" oznacza wstępną, dobrowolną deklarację 

uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie 

jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku”. 

2. Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego nie oznacza automatycznego zakwalifikowania się do 

udziału w projekcie, dopiero weryfikacja przez kadrę projektu spełnienia warunków kwalifikowalności 

uczestników oznacza przejście do kolejnego etapu rekrutacji. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Realizatorów projektu danych osobowych na potrzeby rekrutacji, 

realizacji oraz monitoringu i ewaluacji w/w projektu. 

4. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne 

 i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 
 
 

 
…………….……………………………………. 

          Data i czytelny podpis ucznia 

 

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

                 Data i czytelny podpis  

                                                                                                                                               rodzica/opiekuna prawnego* 

 
 
 
 
 
 
* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak również przez 
jej rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

 

 


