druk: WZK-3

Formularz rekrutacyjny
NIB:

Data/ godzina wpływu
formularza rekrutacyjnego:

Czytelny podpis przyjmującego
formularz:

…………………………………………….………………

…………………………………………….………………

(wypełnia pracownik biura projektu)

Dane kandydata:
Imię/imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Płeć:

d

d

m m r

r

r

r

Miejsce urodzenia:

kobieta

mężczyzna

Adres zamieszkania:
Ulica, numer domu,
mieszkania:
Kod pocztowy:

Poczta:

Miejscowość:
Numer telefonu:
Adres poczty
elektronicznej:

Proszę o zakwalifikowanie mnie do projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Równocześnie oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego formularza spełniam kryteria,
uprawniające mnie do udziału w projekcie, ponieważ:


jestem nauczycielem technikum ...............................................................................



jestem uczennicą/uczniem technikum, uczącą/ym się w trybie dziennym na jednym
z kierunków kształcenia zawodowego zgodnych z kluczowymi obszarami
technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010-20201 ...................................................................................



mieszkam (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczę się na terenie województwa
śląskiego ...................................................................................................................

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 dostępny: http://ris.slaskie.pl/pl/artykul/dokumenty_regionalne/
1300791145/0/0
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pracuję/ uczę się w:

o Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika w Żorach,
44-240 Żory, ul. Rybnicka 5 ....................................................................................................................
o Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. B. Prusa, 42-207 Częstochowa, ul. B. Prusa 20.............................
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki,
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 ...........................................................................................................
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu,
47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6 .............................................................................................................
o Technikum nr 4 w Żywcu w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych, 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4 ........
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonom. im. O. Langego, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Szkolna 1 ....
o Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. M Konopnickiej w Milówce
34-360 Milówka, ul. Dworcowa 17 (siedziba), 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 5 (Technikum) ...........
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych,
42-700 Lubliniec, ul. ks. płk. J. Szymały 3 .............................................................................................
o Technikum w Rydułtowach w Zespole Szkół Ponadgimn.. 2, 44-280 Rydułtowy, ul. Obywatelska 30 .....
o Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 8 ...................................
o Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce,
34-350 Węgierska Górka, ul. Kościuszki 14 ...........................................................................................
o Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
43-251 Pawłowice, ul. J. Pukowca 5 ........................................................................................................
o Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Zespole Szkół nr 2, 44-240 Żory, ul. Boryńska 2 ................
o Techniczne Zakłady Naukowe, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łańcuckiego 10........................................
o Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej-Curie — Technikum nr 2;
44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20 ................................................................................................................
o Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 1 ............
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM,
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Katowicka 1 ........................................................................................
o Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych, 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 ..........................
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, 43-300 Cieszyn, Pl. Londzina .......
o Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowl.-Drzewn. im. Armii Krajowej, 34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2 .


zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mój wybór,
mój zawód, moja kariera”, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania, o ile
zostanę zakwalifikowany/a do udziału w projekcie .................................................



zostałem/łam poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...............................

Wybieram udział w:


zajęciach wyrównawczych ........................................................................................



cochingu (treningu umiejętności interpersonalnych — doradztwie) ........................



wsparciu rozwoju zawodowego ................................................................................
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przygotowaniu do egzaminu zawodowego ...............................................................



rozwoju kompetencji kluczowych .............................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie.
Przyjmuję do wiadomości, że:


administratorem tak zebranych danych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;



dane gromadzone są w celu prowadzenia rekrutacji do udziału w projekcie „Mój
wybór, mój zawód, moja kariera”;



moje dane osobowe będą przetwarzane i mogą zostać udostępnione innym podmiotom
w celu kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;



podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu „Mój wybór, mój
zawód, moja kariera”;



jest mi znane moje prawo dostępu do treści moich danych i prawo ich poprawiania.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyżej
podane dane są zgodne z prawdą.
........................................................
,

...................................................
.

miejscowość

data

.....................................................................................
podpis uczestnika

....................................................................................
.
podpis rodzica/opiekuna prawnego
ucznia niepełnoletniego

Wypełnia Wychowawca:

Rekomenduję ………………………………………………………………….…………
(imię i nazwisko ucznia)

do udziału w zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu „Mój wybór, mój
zawód, moja kariera”.

…………………………,

………………….……

miejscowość

data

...................................................
podpis Wychowawcy
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Wypełnia Dyrektor Szkoły:

Zaświadczam, że ………………………………………………………………….………jest:
(imię i nazwisko ucznia/nauczyciela)

pracownikiem……………………………………………………..…………..……….........
(nazwa i adres szkoły)

oraz, że:
 jest nauczycielem:
dyplomowanym,

mianowanym

 posiada kwalifikacje do nauczania fizyki, matematyki lub przedsiębiorczości
i zobowiązał/a się do udziału w pracach nad opracowaniem scenariuszy zajęć
z wykorzystaniem ICT oraz ich ewaluacji oraz do przeprowadzenia zajęć
w uzgodnionej liczbie godzin z uczennicami i uczniami z wykorzystaniem
ICT:
tak,

nie.

uczniem ……………………………………………………..………………………............
(nazwa i adres szkoły)

oraz, że:
 uczęszcza do :
I klasy,

II klasy,

III klasy,

IV klasy.

 otrzymał/a wynik egzaminu gimnazjalnego w roku ............................
o w części humanistycznej:

............. pkt., w tym:



z języka polskiego:

............. pkt.,



z historii i WOS:

............. pkt.,

o w części matematyczno-przyrodniczej:



............. pkt., w tym:



z matematyki:

............. pkt.,



z przyrody:

............. pkt.,

w poprzednim roku szkolnym uzyskał/a średnią ocen: .......

 zadeklarował/a chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego:
tak,

nie.

…………………………,

………………….……

miejscowość

data

...................................................
podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
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