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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EFS/BIUR/………./2023/ 
UWAGA! Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie 

wypełnione formularze. 

DANE OSOBOWE UCZNIA 
Wszystkie pola muszą być wypełnione, proszę zaznaczyć X przy prawidłowej odpowiedzi 

Nazwisko  
 

 

Imię/ Imiona  
 

 

PESEL   

Płeć   
 Kobieta     

 Mężczyzna 

Osoba z 

niepełnosprawnościami 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 
Osoba należąca do 

mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

Osoba bezdomna lub 

dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej (inne niż 

wymienione powyżej) 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI 

Szkoła/Klasa 
 

 

Kierunek kształcenia  

TYTUŁ I NUMER PROJEKTU „Przez praktykę do sukcesu 2” nr  RPSW.08.05.01-26-0020/20 

PRIORYTET: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

DZIAŁANIE: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia 
ustawicznego 

PODDZIAŁANIE: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na 
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) 
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Miejsce zamieszkania1/Dane kontaktowe 

Ulica  
 
 

Nr 

domu  
 

Nr 

lokalu  

 

Miejscowość   Gmina   

Kod pocztowy  
  

- 
   

Poczta  
 
 

Powiat  
 

 
Województwo   

Telefon 

rodzica/prawnego 

opiekuna ucznia 

 

 

Telefon  

komórkowy 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)   

 

CURRICULUM VITAE 
Wszystkie pola muszą być wypełnione, proszę zaznaczyć X przy prawidłowej odpowiedzi 

Wykształcenie 

 

 

 
Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)  

 Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)  

 Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum) 

 Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły Liceum Ogólnokształcące,    
Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,  
Technikum Uzupełniające lub Zasadniczą Szkołę Zawodową) 
 

 STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencjach urzędów pracy, niepracująca nieprzerwanie do 12 
miesięcy) 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencjach urzędu pracy 

 Osoba bierna zawodowo (  nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu,  ucząca się,  inne)  
(tj. Osoba bierna zawodowo to osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie nie tworzy 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna)) 

 
 

                                                        
1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
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DANE DODATKOWE 

 Średnia ocen z ostatniego roku szkolnego (wymagane świadectwo)    ……………………..  

 Działalność społeczna (wymagane zaświadczenia, dyplomy itp.) 

tak  nie 
Jeśli tak, to jaka  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie ze szkoły lub od pracodawcy) 

tak  nie 

ZAŁĄCZNIKI* 

1. kopia świadectwa z ostatniej klasy 

2. dokumenty potwierdzające działalność społeczną kandydata 

3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych) 

4. zaświadczenie ze szkoły bądź od pracodawcy (dotyczy osób posiadających doświadczenie zawodowe) 

 
 

OŚWIADCZENIA 

 Wyrażam zgodę na udział / mojego dziecka* w projekcie „Przez praktykę do sukcesu 2” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 Oświadczam, iż deklaruję udział / mojego dziecka* w projekcie ”Przez praktykę do sukcesu 2” 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka 
jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). 

 Zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa/mojego dziecka* w zajęciach realizowanych w ramach 
projektu 

 Zapoznał-em/-am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i zobowiązuję się do stosowania 
postanowień tego dokumentu. 

 Zostałem/-am uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy i oświadczam, że informacje podane w niniejszym 
Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

 Zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych  
w niniejszym Formularzu, do celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz.U. z 2019 r, poz. 1781 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. 
Nr 119) 
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 Zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 i 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wyrażam zgodę na 
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do 
celów związanych z realizacją i promocją projektu „Przez praktykę do sukcesu 2”. 

 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego 
obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w projekcie „Przez praktykę do 
sukcesu 2” Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze 
cywilnej.                    

 Oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w ramach innych projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązuję się do przekazania informacji nt. mojej 
sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(dotyczy wskaźników rezultatu bezpośredniego – do 4 tygodni od zakończenia udziału oraz rezultatu 
długoterminowego – po upływie co najmniej 4 tygodni po opuszczeniu przez uczestnika projektu do 6 m-cy 
lub w okresie dłuższym w zależności od specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany).                                                           

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. 
(Data i miejsce) (czytelny podpis rodzica/opiekuna)** (czytelny podpis ucznia) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

** w przypadku osoby niepełnoletniej  


