
 
Załącznik nr 4 

do Szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia  
w ramach projektu  pn.. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem  

– II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie 
zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi 

priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - uczniowie 

Lp. Nazwa Wartość 
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1 Imię 
 

2 Nazwisko  

3 Płeć  

4 Wiek w chwili przystępowania do projektu  

5 PESEL  

6 Nazwa instytucji (osoby zatrudnione)  nie dotyczy 

7 Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (nie ukończona szkoła podstawowa) 

 podstawowe (szkoła podstawowa) 

 gimnazjalne (gimnazjum) 
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8 Kraj  

9 Województwo  

10 Powiat  

11 Gmina  

12 Miejscowość  

13 Kod pocztowy  

14 Ulica  

15 Nr domu  

16 Nr lokalu  

17 Rodzaj obszaru zamieszkania1 

 obszar słabo zaludniony (wiejski) – 50% ludności zamieszkuje 

obszary wiejskie 

 obszar pośredni (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności 

zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności 

 obszar o dużej gęstości zaludnienia (miasta, centra miejskie, 

obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary 

gęsto zaludnione 

18 Telefon stacjonarny   

19 Telefon komórkowy  
 

20 
Numer telefonu do rodzica/opiekuna 

prawnego: 

 

21 Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
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22 
Status osoby na rynku pracy w chwili 

przystąpienia do projektu  
 ucząca lub kształcąca się  

23 
Osoba należąca do mniejszości narodowej 

lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia  

 Tak                Nie               Odmowa podania informacji 

24 
Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 Tak                Nie 

                                                 
1 Obszar wyznaczany jest zgodnie z klasyfikacją stopnia urbanizacji DEGURBA, która opiera się na kryterium 

gęstości zaludnienia oraz minimalnej liczbie ludności. Powiat Nakielski zgodnie z tą klasyfikacją należy do 

obszaru słabo zaludnionego (wiejskiego). 



 

25 Osoba z niepełnosprawnościami   Tak                Nie               Odmowa podania informacji 

26 
Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących  

 Tak                Nie 

27 
w tym: w gospodarstwie domowym z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

 Tak                Nie 

28 
Osoba życząca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby dorosłej i 

dzieci pozostających na utrzymaniu  

 Tak                Nie 

29 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

 Tak                Nie               Odmowa podania informacji 
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30 W której klasie obecnie się uczysz?  

31 Czy odbywałaś/eś praktykę obowiązkową? 
 Tak 

 Nie 

32 
Czy odbywałeś staż/dodatkową praktykę w 

ramach Osi 10 Innowacyjna edukacja RPO 

WK-P 2014 - 2020?   

 Tak 

 Nie 

33 
Czy jesteś obciążona/y obowiązkami 

gospodarskimi  

 Tak 

 Nie 

34 

Zaznacz nazwę szkoły i kierunek kształcenia/ zawód, w którym obecnie się uczysz: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią 

  technik informatyk 

 technik ekonomista 

 technik obsługi turystycznej 

 technik organizacji reklamy 

 technik handlowiec 

 technik logistyk 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. 

Emila Chroboczka w Szubinie 

 cukiernik 

 kucharz 

 sprzedawca 

 fryzjer 

 elektryk 

 lakiernik 

 operator obrabiarek skrawających 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 murarz-tynkarz 

 elektromechanik 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 stolarz 

 tapicer 

 blacharz samochodowy 

 piekarz 

 technik logistyk 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 

Wincentego Witosa w Samostrzelu 

 ślusarz 

 rolnik 

 fryzjer 

 fotograf 

 stolarz 

 tapicer 

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 blacharz samochodowy 

 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 sprzedawca 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 elektryk 

 kucharz 

 operator obrabiarek skrawających 



 
 cukiernik 

 piekarz 

 technik weterynarii 

 technik architektury krajobrazu 

 technik rolnik 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Władysława Łokietka w Lubaszczu 

kucharz 

 fryzjer 

 sprzedawca 

 rolnik 

 murarz-tynkarz 

 dekarz 

 monter sieci i instalacji sanitarnych 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 lakiernik 

 blacharz samochodowy 

 ślusarz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 mechanik motocyklowy 

 elektryk 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 cukiernik 

 piekarz 

 stolarz 

 tapicer 

 operator urządzeń przemysłu chemicznego 

 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 

Zaznacz interesującą cię formę wsparcia: 

Kurs storytellingu - budowanie marki produktu  

Elektroniczne giełdy transportowe - obsługa wirtualnej giełdy logistyczno-transportowej  

Kurs spawania - uprawnienia spawalnicze MAG/MIG  

Kurs inseminacji - nowoczesne metody hodowli zwierząt  

Kurs operatora koparko-ładowarki - uzyskanie uprawnień do obsługi sprzętu oraz do robót ziemnych  

Kurs prawa jazdy kat. B - uprawnienia dla zawodowego kierowcy  

Kurs make-up artist - profesjonalne przygotowanie do zawodu wizażysty  

Kurs stylizacji paznokci - przygotowanie do zawodu stylisty paznokci  

Kurs ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  

Kurs renowacji mebli i antyków  

Rachunkowość menadżerska - zasady rachunkowości zarządczej  

Kurs Kadry i płace z Płatnikiem - specjalista ds. wynagrodzeń  

Projektowanie zieleni w krajobrazie miejskim - zieleń jako element ładu przestrzennego  

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego  

Kurs przygotowawczy na studnia w zakresie finansów i rachunkowości  

Staż zawodowy (150h, stypendium dla uczestnika) dla zawodów: technik ekonomista, technik 

handlowiec, technik informatyk 
 

Praktyka zawodowa (150h, stypendium dla uczestnika) dla zawodu kucharz  



 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu pn.  

„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” realizowanego przez Powiat Nakielski i  partnera Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*                    Data i czytelny podpis uczestnika 

 

* obowiązkowe w przypadku uczestników niepełnoletnich    
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WYPEŁNIA KOORDYNATOR SZKOLNY 

Kryteria premiujące:  

I. Formalne 

Kompletność i poprawność formalna 

wypełnionych dokumentów  rekrutacyjnych 
 

Spełnienie warunków udziału w projekcie: 

a. Status ucznia szkoły kształcenia 

zawodowego z obszaru diagnozy i w 

zawodzie objętym diagnozą 

b. Za poznanie się Regulaminem projektu, 

c. Niekorzystanie z tej samej formy 

wsparcia w innych projektach w ramach 

Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna 

edukacja RPO WK-P 2014-2020 

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

e. Kryterium wiekowe podyktowane 

przepisami w stosunku do określonych 

form wsparcia. 

 

 

 TAK        NIE 

 TAK        NIE 

II. Punktowe:  
Zamieszkiwanie na terenach wiejskich   
 

Obciążenie obowiązkami gospodarczymi 

 TAK - 5 pkt.  NIE 

 TAK- 5 pkt.  NIE 

III. Dodatkowe premiujące 

(tylko do kursu język. 

certyfikowanego TOEIC) 

Średnia ocen z poprzedniego roku 

szkolnego 

Średnia ocen 2-3 – 1 pkt 

Średnia ocen 3,01-4,00 – 2 pkt. 

Średnia ocen 4,01-5,00 – 3 pkt. 

Średnia ocen 5,01-6,00 – 4 pkt. 

IV. Punktowe premiujące (w 

przypadku zgłoszenia do 

dwóch form wsparcia (dla 

zawodów: technik 

informatyk, technik 

ekonomista, technik 

handlowiec, sprzedawca) 

Opinia wychowawcy/ nauczyciela 
 DOBRA – 2 pkt    

 BARDZO DOBRA – 4 pkt. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Podpis koordynatora 

 
 


