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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU 

WRPO  „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie  w kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” 

BENEFICJENT: Gmina Zduny/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – 

inwestowanie w kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności  

na rynku pracy 

Nr wniosku: RPWP.08.03.01-30-0047/18 

Oś priorytetowa, w ramach której realizowany 

jest projekt: 

8. Edukacja 

Numer i nazwa Działania: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Numer i nazwa Poddziałania: 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy 

 

Wyjaśnienie: 
Uczeń wypełnia pola w kolorze białym. Komisja Rekrutacyjna pola w kolorze szarym. 
 
Dodatkowo: 
Formularz wraz z oświadczeniami proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
W polach wybory proszę zaznaczyć znak „x” 
Proszę wypełnić wszystkie pola formularza oraz oświadczeń, złożyć czytelne podpisy w wyznaczonych 
miejscach. 
W przypadku ucznia niepełnoletniego formularz powinien podpisać rodzić/opiekun. 

 
 
 
 
 
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

NAZWA POLA DO WYPEŁNIENIA 

IMIĘ (IMIONA)  
 

NAZWISKO  
 

PŁEĆ □  kobieta  
□ mężczyzna 

NAZWA INSTYTUCJI/ORGANIZACJI Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalzalnych w 
Zdunach 
Ul. Strzelecka 10 
63-760 Zduny 

WIEK W CHWILI PRZYSTEPOWANIA 
DO PROJEKTU (lata ukończone) 

 

PESEL  
 

 
 
 

ULICA  
 

NR DOMU  
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DANE ZAMIESZKANIA 
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

NR MIESZKANIA  
 

MIEJSCOWOŚĆ  
 

OBSZAR □ obszar miejski 
□ obszar wiejski 

KOD POCZTOWY  
 

WOJEWÓDZTWO  
 

POWIAT  
 

TELEFON   
 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  
(e-mail) 

 
 

DANE DOTYCZĄCE EDUKACJI PROFIL:  

KLASA:  

DANE DODATKOWE STATUS RODZINY □ Korzysta z pomocy 
społecznej 
□ nie korzysta z pomocy 
społecznej 

DANE DOTYCZACE STANU 
ZDROWIA UCZESTNIKA 
PROJEKTU 

Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 

□ tak 
□ nie 

WYPEŁNIA GMINA ZDUNY/ 
ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W 
ZDUNACH 

Średnia ocen ucznia uzyskana w roku 
poprzedzającym projekt 

 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w 
projekcie 

 

Przynależność do grupy docelowej 
zgodnie z zatwierdzonym do 
realizacji wnioskiem o 
dofinansowanie projektu 

 

Oświadczam, że: 
a) Jestem uczniem/uczennicą klasy ………………..Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach ul. 

Strzelecka 10 63-760 Zduny na kierunku ……………………………………………………………………………..... 
b) Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie 

internetowej ZSP w Zdunach i u Koordynatora Projektu i zobowiązuję się do przestrzegania 
regulaminu. 

c) Spełniam warunki uczestnictwa w projekcie. 
d) Zamieszkuję na terenie województwa wielkopolskiego bądź uczę się na terenie województwa 

wielkopolskiego. 
e) Deklaruję uczestnictwo w projekcie. 
f) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są 
zgodne z prawdą. 

g) Zostałem/am poinformowany/a , że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Jednocześnie zobowiązuje się, do: 
a) Obecności na 70% godzin wszystkich zajęć 
b) Wypełniania ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji, zarówno 

w trakcie jak i po zakończeniu projektu. 

Deklaruję uczestnictwo w następujących formach wsparcia: 
□ Zajęcia obowiązkowe: 

� Blok zawodowy na danym kierunku kształcenia 
� Zajęcia z przedsiębiorczości 
� Spotkania z Pracodawcą 
� Staż zawodowy 
� Dodatkowy kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe 

DODATKOWE INFORMACJE: 
1. Preferowane dni tygodnia na szkolenia 

□ dni robocze (jakie – podaj dwa) ……………………………. 
□ weekendy (sobota + niedziela) 
□ weekendy (tylko sobota) 

2. Źródło informacji o projekcie: 
□ ulotka informacyjna 
□ przekaz słowny 
□ strona internetowa projekt 

 

Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………… 
Data, miejscowość    Czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 
 
     …………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego uczestnika projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 

 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………. deklaruję udział                   

w Projekcie Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 8, Poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy”                 

oraz potwierdzam, iż: 

- spełniam kryteria kwalifkowalności uprawniające do udziału w projekcie, 

- zapoznałem/AM się z Regulaminem Projektu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

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

Data, miejscowość    Czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 
 
     …………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego uczestnika projektu 

 

Załączniki: 

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

2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku. 

3. Pisemna zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna na udział w projekcie. 

 

 


