Załącznik nr 1
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic
w projekcie pt. „Inwestycje w zawodowców.”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu pt. „Inwestycje w zawodowców.”
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia
a) Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół AgroEkonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie
kształcącym/kształcącą się w zawodzie:
o technik żywienia i usług gastronomicznych
o technik rolnik
o technik architektury krajobrazu

Jestem uczniem/uczennicą
4.

*należy podkreślić właściwą
szkołę i zawód

b) Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych
im. gen. S. Maczka w Koronowie kształcącym w zawodzie:
o technik ekonomista
o technik handlowiec
o technik mechanik
o technik informatyk
c) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych
im. gen. S. Maczka w Koronowie kształcącym w zawodzie:
o mechanik pojazdów samochodowych
d) Czteroletniego
Technikum
w
Zespole
Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim
kształcącym w zawodzie:
o technik mechatronik

5.

Klasa

6.

Numer telefonu kontaktowego

Jestem zainteresowany/a uczestnictwem w:
…….………………………………………………………………………………
(proszę wpisać nazwę jednej formy wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze)

Oświadczam, że:
o zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie
pt. „Inwestycje w zawodowców.” oraz akceptuję jego treść i zobowiązuję się
do przestrzegania jego zapisów;
o zostałem/łam poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej, realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1
Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja;
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o
o

jestem zainteresowany/a zdobyciem doświadczenia zawodowego u pracodawcy - dotyczy
staży/praktyk zawodowych;
dane podane przeze mnie w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Powiat Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy
(85-066), przy ul. Konarskiego 1-3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji
w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców.”, a także związanych z nimi działań w zakresie prawidłowości
realizacji projektu względem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych
uprawnionych podmiotów. Informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych
jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w projekcie „Inwestycje
w zawodowców.”.

......................
data

……………………………

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

czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego*

czytelny podpis ucznia/uczennicy

*obowiązkowe w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich

Informacje dodatkowe - wypełnia wychowawca/nauczyciel przedmiotu zawodowego
a) pozytywna opinia wychowawcy
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………
…………………………..
podpis wychowawcy

b) pozytywna opinia nauczyciela przedmiotu zawodowego
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………

…………………………..
podpis nauczyciela

Wypełnia koordynator szkolny
data wpływu zgłoszenia:……………………
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Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Zaświadczenie z sekretariatu szkoły

Niniejszym zaświadcza się, że
Pan/Pani …………………………………………………………………..…..…
jest uczniem/uczennicą Czteroletniego Technikum / Zasadniczej Szkoły
Zawodowej* w Zespole Szkół ………………………………………..…………
w ……………………….……….…., kształcącym się w zawodzie ……………
…………………………………………………………………………………...

…………………………………………..
podpis, pieczątka osoby uprawnionej

pieczątka szkoły

*właściwe zaznaczyć
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Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego

Oświadczenie

Dane ucznia/uczennicy

Proszę wpisać dane

Imię

Nazwisko

Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:
 nie korzystałem/łam i/lub nie korzystam z tej samej formy wsparcia/ze wsparcia
w formie staży lub praktyk zawodowych u pracodawców, w innych projektach
w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałania 10.1.3
Kształcenie zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 dane podane przeze mnie w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą
i zostałem/łam pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Powiat Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy
(85-066), przy ul. Konarskiego 1-3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji
w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców.”, a także związanych z nimi działań w zakresie prawidłowości
realizacji projektu względem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych
uprawnionych podmiotów. Informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych
jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w projekcie „Inwestycje
w zawodowców.”.

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

……………………………

data

czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego*

.............................................
czytelny podpis ucznia/uczennicy

*obowiązkowe w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich
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