FORMULARZ REKRUTACYJNY
Tytuł projektu

„ZSP szkołą z przyszłością”

Numer wniosku

WND-POKL.09.02.00-08-029/12

Priorytet:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Termin realizacji projektu

Od 03.IX.2012 do 31.VII. 2014

Instrukcja wypełniania Formularza:
1. Swoją odpowiedź prosimy zakreślić krzyżykiem.
2. W miejscach do tego przeznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji drukowanymi literami.
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem
mniejszej liczby punktów.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
DANE OSOBOWE
Nazwisko i imię (imiona)
Płeć

K-

M-

Wiek
PESEL
Jestem uczniem klasy:

I-

II III Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- mechanik pojazdów samochodowych

Technikum:
- informatycznego
- hotelarskiego
- żywienia i gospodarstwa domowego
- pojazdów samochodowych
- ochrony środowiska
SYTUACJA FINANSOWA
dochód brutto na 1 członka rodziny (12 ostatnich miesięcy)

ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica / nr domu / nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Powiat
Województwo

IV -

ADRES KORESPONDENCYJNY (podać, jeśli inny niż zameldowania)
Ulica / nr domu / nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Powiat
Województwo
DANE KONTAKTOWE
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZSP w Gubinie danych osobowych zawartych w powyższym
kwestionariuszu, do celów rekrutacji, realizacji oraz ewaluacji projektu „ZSP szkołą przyszłośći” zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzi– Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu;
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu
realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się i z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ZSP
szkołą przyszłości” i akceptuję jego warunki.

..................………...……………….……………………
data i czytelny podpis kandydata/ki

..................………...……………….……………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna kandydata/ki

Jestem zainteresowana/y udziałem w:
(uczestniczyć można w maksymalnie czterech formach wsparcia)

lp.

forma wsparcia

1

zajęcia prozawodowe

2

praktyka zawodowa

3

kurs
podwyższający
kwalifikacje:

4
5

zaznacz
znakiem
X

Zaznacz liczbami od 1
(najważniejsza) do 4 (najmniej
ważna) formy wsparcia

prawo jazdy kat. C
prawo jazdy kat. B

spawacz
(tylko dla uczniów
technikum pojazdów
operator wózków
samochodowych)
widłowych
zajęcia z matematyki
zajęcia
z języka obcego:

język angielski
język niemiecki

6

platforma edukacyjna((dodatkowe punkty
rekrutacji)

7

warsztaty interpersonalne

8

Dlaczego
chciałabyś/chciałbyś
uczestniczyć w projekcie?
(max 2 pkt)

Kryteria oceny grupy docelowej (wypełnia komisja rekrutacyjna):
KRYTERIUM
wyniki w nauce (max 5pkt.)
sytuacja finansowa (max 5pkt.)
stopień zainteresowania zawodem (max 5pkt.)
opinia wychowawcy (max 5pkt.)
RAZEM
DODATKOWE KRYTERIUM
umiejętności społeczne (max 2pkt.)
motywacja do nauki (max 3pkt.)
miejsce zamieszkania (max 2pkt.)
uzasadnienie udziału w projekcie (max 2pkt.)

Przyznana ilość punktów

Korzystanie z platformy edukacyjnej (2pkt.)
RAZEM
ŁĄCZNA LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

data i czytelny podpis wychowawcy….......................................................
pedagoga szkolnego………………………………………..
nauczyciela zawodu……………………………………..

data i czytelny podpis członków komisji rekrutacyjnej:
1. …..............................................................................
2. …..............................................................................
3. …..............................................................................
4. …..............................................................................
5. …..............................................................................

