
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO PROJEKTU  
 

„Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie” 

RPLD.11.03.01-10-0035/19 

 

DANE UCZESTNIKA 

 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL 
 

Wiek  
(w chwili 

przystąpienia do 
projektu) 

 

Wykształcenie 

□ Brak  

(brak formalnego 

wykształcenia) 

□ Podstawowe 

(kształcenie ukończone 

na poziomie szkoły 

podstawowej) 

□ Gimnazjalne 

(Kształcenie ukończone 

na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) 

□ Ponadgimnazjalne 

(Kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły średniej: 

Liceum 

ogólnokształcące,Liceum 

profilowane, Technikum 

Uzupełniające liceum 

ogólnokształcące, Technikum 

uzupełniające, Zasadnicza 

szkoła zawodowa)*  

 

□ Policealne 

 

□ Wyższe  

(licencjat lub magister) 

 

*podkreślić właściwe 

 

 



 
 

DANE KONTAKTOWE i ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Ulica  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

Nazwa miejscowości:   

Kod pocztowy:  

Obszar (proszę zaznaczyć X właściwe): □ obszar wiejski   □  obszar miejski 

Powiat:  

Gmina:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy:   

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Kierunek kształcenia:  

 

Dane dodatkowe  

Uczeń: □ Technikum    

Klasa: □ I                     □ II                       □ III                        

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:   

Opinia wychowawcy:  

Frekwencja (w %):  

Zachowanie:  

Deklaruję chęć uczestnictwa w kursie o następującej tematyce (proszę wskazać najbardziej preferowane kursy oznaczając 

numerami od 1 do 6, wybrane kursy, gdzie 1 oznacza najbardziej preferowany kurs): 

 

 

Kurs  obsługi wózków widłowych –10 os, 44h teorii i 30h praktyk  

Kurs  światłowodowy – 10 os, kurs zewnętrzny  

Kurs  grafiki komputerowej - Photoshop – 10 os, 16h  

Kurs  suchej zabudowy – 10 os, 16h teorii  

AutoCad – 10 os, 32h  

Kurs prawa jazdy kat. B, 25 os, 2 gr x 30 h teorii, praktyka poza szkołą  



 
 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z 
matematyki.  

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z  języka 
angielskiego 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych z języka 
niemieckiego 

 

 

 

Oświadczam, że jestem (proszę zaznaczyć właściwe X): 

 

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia 

 

Osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

Osobą z niepełnosprawnościami  
* do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność 

 

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu  

 


