Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„ZAWODOWO ZAKRĘCENI”
rok szkolny ………… / ….…….
Lp.

Nazwa

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

PESEL

4.

Wykształcenie

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

 podstawowe

 gimnazjalne

 (nazwa) …………………...............………………………………………………............…
5.

Jestem uczniem szkoły

....................................................................................................................
 klasa: ……………………
Województwo: ……………………………………., powiat………………..……………………

6.

Adres kontaktowy,
tzn. dane dotyczące miejsca
zamieszkania

gmina ...........................................................................................................
miejscowość ......................................... ulica ...............................................1
nr budynku......................................... nr lokalu ............................................
kod pocztowy ...............................................................................................

9.

Telefon kontaktowy

10.

Adres e-mail

11.

Status osoby na rynku pracy w
chwili przystąpienia do projektu
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia

12.

Osoba bierna zawodowo, w tym:  osoba ucząca się

Tak 

Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań

Odmowa podania informacji 

Tak 

Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami2

Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej), np. z
obszarów wiejskich

Tak 

Nie 

Odmowa podania informacji 

1

Jeśli brak ulicy, pole pozostaje puste.

2

Osoba z niepełnosprawnościami – posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

1

Ja niżej podpisany/a wyrażam chęć uczestniczenia w projekcie „Zawodowo zakręceni”, realizowanym przez
Powiat Toruński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w następujących formach wsparcia:
 catering dietetyczny

 kurs paznokci
hybrydowych i stylizacji rzęs

 warsztaty z robotyki na wyższej
uczelni

 szkolenie z systemu zarządzania
logistyką produkcji

 wyjazd edukacyjny na targi
informatyczne

 kurs umożliwiający zdobycie
Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych
(ECDL)

 zajęcia przygotowujące do
egzaminów zawodowych – technik
informatyk

 kurs baristyczny
 kurs kelnerski
 kurs cukierniczy
 kurs slow food w gastronomii
 carving
 kurs czekolady z wykorzystaniem
drukarki 3D

 zajęcia przygotowujące do
egzaminów zawodowych – technik
logistyk/magazynier logistyk

 zajęcia przygotowujące do
egzaminów zawodowych –
sprzedawca
 język angielski zawodowy

 zajęcia przygotowujące do
egzaminów zawodowych –
technik żywienia i usług
gastronomicznych/kucharz
 wyjazd edukacyjny na targi
gastronomiczne

 warsztaty z logistyki na uczelni
wyższej

 branżowe symulacje biznesowe

 kurs instalator sieci
światłowodowych

 warsztaty z kreowania wizerunku
zawodowego

 kurs tworzenia witryn
internetowych

 kurs „zrób sobie krem”

 kurs wizażu i doboru fryzur
 kurs przedłużania i zagęszczania
włosów

 kurs „wiem co jem”
 kurs projektowania grafiki
komputerowej

 warsztaty „mydło i powidło” na
wyższej uczelni

 kurs bezpieczny dom
 wyjazd na targi fryzjerskie
 kurs podstaw mechatroniki
 kurs masażu bańką chińską i
gorącymi kamieniami

 warsztaty „kuchnia molekularna”
na wyższej uczelni
 staż zawodowy

Jednocześnie:
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Zawodowo zakręceni” i
zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.
2. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie określone
w Regulaminie rekrutacji.
3. Oświadczam, że dane osobowe i pozostałe informacje odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe.
4. Oświadczam, że zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
5. Wyrażam zgodę na użycie swojego wizerunku na potrzeby promocji projektu.
6. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

……………………………………………………

…..…………………………..………………………………

Data i podpis uczestnika projektu

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego

2

Wypełnia Komisja rekrutacyjna
KARTA REKRUTACYJNA UCZESTNIKA PROJEKTU

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani:……………………………………………….…………...........................…………
jest uczniem/słuchaczem:
 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Chełmży
 Technikum w Chełmży
 Szkoły Policealnej w Chełmży
zawód ………………………………………………………………...............………………………. klasa ………………….

Kryteria premiujące
[stosowane w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie]

lp.
1

nazwa kryterium
ocena z zachowania z poprzedniego roku
szkolnego3

2

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z
poprzedniego roku szkolnego

3

status kobiety w zawodach mieszanych pod
względem płci
nauka w zawodzie z listy zawodów w obrębie
regionalnych inteligentnych specjalizacji
województwa kujawsko-pomorskiego4

4

waga punktowa
zachowanie b.dobre i wyżej – 10 pkt
zachowanie dobre – 5 pkt
zachowanie poprawne i niżej – 0 pkt
średnia 4.0 i wyżej – 10 pkt
średnia 3.9 –3.0 – 5 pkt
poniżej 3.0 – 0 pkt
tak – 10 pkt

punkty

tak – 10 pkt

………………….................………………………..
Podpis pracownika szkoły / wychowawcy klasy

WYNIKI REKRUTACJI
Zakwalifikowano na: ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Lista rezerwowa: .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Data, podpisy członków komisji rekrutacyjnej
3

W przypadku ucznia kl. I pod uwagę brana jest średnia z przedmiotów zawodowych i z zachowania z I semestru.
Są to m.in. następujące zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, piekarz, technik usług kosmetycznych, technik
informatyk, technik logistyk.
4

3

