
 

 
Projekt „Lublin stawia na zawodowców” realizowany w partnerstwie  

przez Fundację Polskiej Akademii Nauk i Gminę Lublin 
Biuro projektu: ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin 

Tel./Fax: 81 745 06 00 
www.fundacjapan.pl/pl/projekty 

1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UZUPEŁNIAJĄCY1  

do projektu „Lublin stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe 

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0057/17 

 

Część 1 (wypełnia uczeń drukowanymi literami) 

Nazwa Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Nazwa szkoły2  Technikum Specjalne nr 1 w SOSW 
 

 Technikum Transportowo-Komunikacyjne  
w ZSTK 
 

 Technikum Drzewne w ZSB 
 

 Technikum Mechaniczne w LCKZiU 
 

Kierunek kształcenia i klasa  

Forma wsparcia3  Staż 

 Wizyta studyjna 

 Zajęcia dodatkowe (należy podać nazwę) 

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

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

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

                                                           
1 Wypełnia uczestnik projektu, który wcześniej wypełnił już formularz zgłoszeniowy w związku z ubieganiem się o 
udział w innej formie wsparcia 
2 Należy zaznaczyć szkołę, której uczniem jest kandydat do udziału w projekcie.  
3 Uczeń może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia 
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Średnia ocen ucznia z przedmiotów zawodowych4  

Formy wsparcia, w których uczeń wziął już 

udział/aktulanie bierze udział 

 Staż 

 Wizyta studyjna 

 Zajęcia dodatkowe (należy podać nazwę) 

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

 

Część 2  (wypełnia uczeń) 

Oświadczenia:  

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu - zawartymi w nim 
zasadami wyboru uczestników oraz akceptuję te zapisy;  

2. Będę aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach w ramach projektu;  
3. Zostałam/Zostałem poinformowana/y, że projekt „Lublin stawia na zawodowców” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

4. Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotować  wszelką dokumentację wynikają z mojego 
udziału w projekcie;  

5. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z §233 
Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w formularzu rekrutacyjnym, są zgodne z prawdą. 

 

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

data i podpis ucznia 

(w przypadku uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny)  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Kryterium decydujące w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc.   
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Część 3 Opinia nauczyciela dotycząca posiadania przez ucznia podstaw wiedzy teoretycznej w danym 

zawodzie (wypełnia nauczyciel)5.  

 

□ POZYTYWNA (uczeń posiada podstawy wiedzy teoretycznej w danym zawodzie umożliwiające udział  

w wybranej formie wsparcia) 

 

□ NEGATYWNA (uzasadnić) .......................................................................................................................... 

 

 

 

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

data i podpis nauczyciela 

 

 

                                                           
5 Należy zaznaczyć właściwy wariant a w przypadku negatywnej opinii uzasadnić. 


