
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 
poz.926 z późn.zm) 

 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu rekrutacji 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane 
do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach: dydaktycznych 
rozwijających kompetencje kluczowe, podnoszących kwalifikacje zawodowe, kursach, warsztatach, 
stażach i praktykach. 

  
Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty, a także podczas ferii zimowych i 

wakacji w okresie realizacji projektu tj. od 1.05.2012 r. do 31.10.2014 r. 
 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 
I. Dane wspólne: 

Lp. Nazwa  

1. Tytuł projektu:   „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 
2. Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12 

3. Priorytet, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

4. Działanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 

5. Nazwa szkoły w której realizowany 
jest projekt 

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. 
Markiewicza w Miejscu Piastowym 

 
II. Dane uczestniczki / uczestnika: 

 Lp Nazwa  

 

 

 

Dane 

uczestnika 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4. PŁEĆ KOBIETA MĘŻCZYZNA 

5. 
Wiek w chwili przystępowania do 
projektu 

 

6. Wykształcenie 

Brak 
Podstawowe 
Gimnazjalne 
Ponadgimnazjalne 
Pomaturalne 
Wyższe 

7. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka 
nad osobą zależną1 

                                                            
1

Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej zgodnie z definicją zawartą w ustawie    
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004). 
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Dane 
kontaktowe  

8. Ulica2  

9. Nr domu  
10. Nr lokalu  
11. Miejscowość  

12. Obszar 3 
miejski 
wiejski4 

13. Kod pocztowy  
14. Województwo  
15. Powiat  
16. Telefon stacjonarny  lub  komórkowy  
17. Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Dane 
dodatkowe 

18. 

Status osoby  
na rynku pracy  
w chwili 
przystąpienia  
do projektu 

Bezrobotny 
Tak 
Nie 

W tym  Osoba długotrwale bezrobotna 

Nieaktywny 
zawodowo 

Tak 
Nie 

W tym Osoba ucząca się lub kształcąca 

Zatrudniony 
Tak 
Nie 

19. Przynależność do mniejszości narodowej 
lub etnicznej 

Tak 
Nie 

20. 
Fakt bycia osobą niepełnosprawną 

Tak 
Nie 

 
 

Jestem uczniem/uczennicą : __________________________________________________________ 

(typ szkoły: Technikum, ZSZ) 

III. Wybór formy wsparcia: 
 

1. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR 
FORMY WSPARCIA5 

Zajęcia dodatkowe z j. obcego branżowego/ zawodowego – branża 
informatyczna dla Technikum Informatycznego 

 

Zajęcia dodatkowe z j. obcego branżowego/ zawodowego – branża 
poligraficzna dla Technikum Poligraficznego/Cyfrowych Procesów 
Graficznych 

 

Zajęcia dodatkowe z j. obcego branżowego/ zawodowego – branża reklamy 
dla Technikum Organizacji Reklamy 

 

                                                            
2 Należy podać adres zamieszkania, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu 
   ewaluacyjnym. 
3
 Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. 
  Obszar wiejski  powinien  być  rozumiany  zgodnie  z  definicją Głównego Urzędu  statystycznego,  która  opiera  się  na  podziale  jednostek 
administracyjnych  zastosowanych  w  rejestrze  Terytorialnym.  Według  GUS,  obszarami  wiejskimi  są  tereny  położone  poza  granicami 
administracyjnymi miast  – obszary  gmin wiejskich oraz  część wiejska  (leżąca poza miastem)  gminy miejsko  – wiejskiej. Wyodrębnienie 
części wiejskich w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 
 
4 Niewłaściwe skreślić 
5  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
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2. Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych 
zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR 
FORMY WSPARCIA6 

Kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla ZSZ 
(stolarz) i Technikum Drzewnego 

 

Kurs "Tworzenie grafiki inżynierskiej - AUTOCAD" dla Technikum 
Drzewnego 

 

Kurs "Obsługa programu komputerowego NOWY ROZKRÓJ i PRO-100 - 
projektowanie mebli" dla ZSZ (stolarz) i Technikum Drzewnego 

 

Kurs " Kierowca - operator  wózków jezdniowych napędzanych w tym 
zasilanych gazem" - 35 godzin dla ZSZ (stolarz) i Technikum Drzewnego 

 

Kurs SEP do 1 KV dla Technikum Informatycznego  

Kurs Grafika Komputerowa dla Technikum Organizacji Reklamy  
Warsztaty "Edukacja multimedialna, medialna" dla Technikum Organizacji 
Reklamy 

 

Warsztaty plenerowe fotograficzne dla Technikum Organizacji Reklamy  

 

3. Staże i praktyki 
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR 

FORMY WSPARCIA7 
Organizacja praktyk zawodowych 1 miesięcznych dla Technikum 
Informatycznego, Technikum Poligraficznego/Procesów drukowania, Technikum 
Organizacji Reklamy 

 

Organizacja  1 miesięcznych staży zawodowych (4 tygodnie - 150 godz.) dla ZSZ 
(stolarz), Technikum Drzewnego, Technikum Informatycznego, Technikum 
Poligraficznego/Procesów drukowania, Technikum Organizacji Reklamy 

 

 

4. Zajęcia dodatkowe. 
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR 

FORMY WSPARCIA8 
Wyjazdu 2 dniowy na Branżowe Targi Drzewne -  FURNICA/   DREMA 
do Poznania dla Technikum Drzewnego 

 

Wyjazd 2 dniowy na Branżowe Targi POLIGRAFII i REKLAMY do 
Poznania dla Technikum Poligraficznego/Procesów Drukowania i 
Technikum Organizacji Reklamy. 

 

 
5. Kursy, Szkolenia, dla nauczycieli: 

NAZWA KURSU, SZKOLENIA WYBÓR 
FORMY WSPARCIA9 

Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w ilości (120 
godz. dydaktycznych)  

 

Szkolenie z zakresu robotyki i mechatroniki ze szczególnym uwzględnieniem 
użytkowania programowania i montażu robotów edukacyjnych  

 

Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego   

 
…………………...                                   ………………………. 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
                                                                 

                                                            
6  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
7  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
8  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
9  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
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                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 10 

 

 

 

 
Załącznik nr 2  

do Regulaminu rekrutacji 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 

 

  

 Ja niżej podpisana / -y …………………………………………………………… 

Deklaruję udział w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz oświadczam, iż spełniam 
kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 
 

 

 

 
…………………...                                   ………………………. 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
 
 
                        
                                                                  ………………………… 
 
                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
11 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 3  
do Regulaminu rekrutacji 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu Podkarpacie stawia na zawodowców oświadczam, 
że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: DZ. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu Podkarpacie stawia na zawodowców, ewaluacji, kontroli, monitoringu 
i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów, Beneficjentowi 
realizującemu projekt Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w 
Miejscu Piastowym oraz podmiotom, które na zlecenie Partnera projektu uczestniczą w 
realizacji projektu -………………………………………………………………………………………[nazwa i 
adres ww. podmiotów]. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub 
Beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO 
KL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

………………………. 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
 
                    
                                                                  ………………………… 
                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego12   

                                                            
12 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


