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Załącznik nr 1 

 

 

 

…………………………………….. 

                Pieczęć szkoły 

 
                     

Formularz zgłoszeniowy  

(Technikum Mechaniczne  

w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie) 

 

do udziału w projekcie „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowanego przez Gminę 

Lublin w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020; Działanie 12.4 Kształcenie 

zawodowe; Projekt nr RPLU.12.04.00-06-0042/19. 

        

I. Dane uczestnika/czki projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS 

 

Imię  

 

Nazwisko  

 

Płeć  

 
   □ kobieta                         □ mężczyzna       

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Data urodzenia _ _._ _. _ _ _ _ 

Wiek w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

 

Wykształcenie □niższe niż podstawowe       □podstawowe          
□gimnazjalne                           □ponadgimnazjalne         

□policealne                                 □wyższe 

Kraj  

Adres zamieszkania 

lub pobytu uczestnika 

projektu 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

Ulica/ nr budynku/ nr lokalu: 

 

Województwo: 
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Powiat: 

 

Gmina:  

 

Adres do kontaktu  
(jeżeli inny niż powyżej) 

 

 

 

Numer telefonu do 

kontaktu   

 

Adres e-mail 

 

 

Formy wsparcia 1. Zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie 

zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse 

na rynku pracy: 

□ Spawanie 135 MAG dla zawodu technik mechanik i technik 

mechatronik 

□ Spawanie 141 TIG dla zawodu technik mechanik i technik me-

chatronik 

□ CAD/CAM dla zawodu technik mechanik i technik mechatronik 

□ zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP dla zawodu technik 

mechanik i technik mechatronik 

□ Druk 3D dla zawodu technik mechanik i technik mechatronik 

Obszar wg stopnia 

urbanizacji 

(DEGURBA) 

□ 01 - tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, 

obszary miejskie) do terenów gęsto zaludnionych w 

województwie lubelskim zalicza się miasta Chełm, Zamość i 

Lublin.    

□ 02 - tereny pośrednie (miasta, przedmieścia) do 

terenów pośrednich w województwie lubelskim zalicza się gminy 

miejskie: Międzyrzec Podlaski, Terespol, Radzyń Podlaski, 

Włodawa, Biała Podlaska, Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw, 

Tomaszów Lubelski, Lubartów Świdnik, Kraśnik, Łuków, 

Puławy i Dęblin; gminy miejsko-wiejskie: Szczebrzeszyn, 

Łęczna, Janów Lubelski, Kraśnik, oraz gmina Konopnica. 

□ 03 - tereny słabo zaludnione (wiejskie) do terenów słabo 

zaludnionych zalicza się pozostałe gminy województwa 

lubelskiego 

Status na rynku pracy □ nieaktywny/a zawodowo         

□ pracujący/a               
Wykonywany zawód  
Zatrudniony w 

(miejsce zatrudnienia) 
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Planowana data 

zakończenia edukacji w 

obecnej placówce 

edukacyjnej (należy 

wpisać rok) 

 

 

31 sierpnia …………….. roku 

 

II. Dodatkowe informacje o uczestniku projektu 

 

Status uczestnika/czki projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 

□ tak             □ nie           □ odmowa 

podania                                

danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem  

z dostępu do mieszkań 

 

□ tak                 □ nie 

Osoba z niepełnosprawnościami 

 

□ tak            □ nie           □ odmowa 

podania                                

danych 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji  

społecznej  

 

 

□ tak             □ nie           □ odmowa 

podania                                

danych 

 

Oświadczam, że: 

- zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020; 

- zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych dla 

uczniów/uczennic realizowanych w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 w ramach projektu 

„Lubelska Wyżyna Specjalistów” (regulamin do wglądu w szkole i biurze projektu). 

 

 

 

…..………………………………………    ……………..…………………………………………… 

               Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika/czki projektu 

 

 

 

 

     
 
 
 

……………..…………………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego                       
(dotyczy uczniów niepełnoletnich) 

 


