Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu
„Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”
Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
Dane personalne
1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

Pesel

4.
5.

Data urodzenia
Płeć
Osoba z
niepełnosprawnościami
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego
pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej) UWAGA:

6.
7.

8.

9.

kobieta / mężczyzna
TAK/ NIE / odmowa podania informacji*

TAK/ NIE / odmowa podania informacji*

TAK/ NIE*

TAK/ NIE / odmowa podania informacji*

Do kategorii wliczane osoby
zamieszkujące teren wiejski

10. Ulica
11. Nr domu

Nr lokalu

12. Miejscowość
13. Obszar

miejski / wiejski*

14. Kod pocztowy
15. Województwo
16. Powiat
17. Gmina
18.

Telefon rodzica/prawnego
opiekuna ucznia

19. Telefon komórkowy ucznia
20.

Adres poczty elektronicznej (email)

21. Oświadczam, że:

a) Jestem uczniem/uczennicą klasy……………. Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w
Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów w zawodzie (wybrać jedno z poniższych)

*niepotrzebne skreślić
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 Technik Ekonomista
 Technik Hotelarstwa
b) Zostałem/-am 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.
c) Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

22. Deklaruję uczestnictwo w następujących formach wsparcia:
 Zajęcia dla Techników Ekonomistów:
A.
•
•
B.

C.

Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
zajęcia z matematyki - 20h
zajęcia z branżowego angielskiego – 20h
Zajęcia w formie szkoleń zwiększające ich szanse na rynku pracy:
• Kadry i płace– 30 h
• Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu – 30 h
• Savoir-vivre w biznesie – 18h
• Wyjazd edukacyjny
Płatny staż zawodowy – 168 h

 Zajęcia dla Techników Hotelarstwa:
A.
•
•
B.

C.

Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych:
zajęcia z matematyki - 20h
zajęcia z branżowego angielskiego – 20h
Zajęcia w formie szkoleń zwiększających ich szanse na rynku pracy:
• Obsługa barmańska – 30h
• Obsługa kelnerska i barista – 30h
• Savoir-vivre w obsłudze gościa – 18h
• Szkolenie w rzeczywistych warunkach pracy
Płatny staż zawodowy – 168 h

23. Zgłaszam specjalne potrzeby w zakresie udziału w Projekcie:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Ja niżej podpisany/-a, oświadczam, że:
a. Zostałem/-am uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy i oświadczam że informacje podane w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są
zgodne z prawdą;
b. Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w projekcie „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”, zawartymi w
Regulaminie Projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”, oraz w pełni akceptuję jego zapisy;
c. Zostałem/am poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w niniejszym
Formularzu, do celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , Dz.U. z 2019 r,
poz. 1781);
e. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w niniejszym
Formularzu, do celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2019 r,
poz. 1781 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119)
f. Zostałem/-am poinformowany/-a o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
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danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z realizacją i promocją projektu „Szkoły w
Jędrzejowie kształcą zawodowo”;
g. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego obowiązkiem
zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w projekcie „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo”,
Fundacja Centrum Europy Lokalnej, będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnej.

...............................................................
Czytelny podpis uczestnika projektu

................................................
Data

...............................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika projektu**

** W przypadku osoby niepełnoletniej lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (np. ubezwłasnowolnionej,
niesamodzielnej)
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