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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
do projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

UWAGA: 

1. Niniejszy formularz podpisywany jest w przypadku uczniów małoletnich przez ucznia oraz dodatkowo 

przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

2. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien byd wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób 

czytelny i podpisany w miejscach do tego wskazanych.  

3. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawid parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie 

zaznaczyd/ wpisad prawidłową odpowiedź. 

4. W przypadku pojawienia się możliwości udzielenia odpowiedzi o następującej treści „ TAK/  NIE”, 

należy zaznaczyd właściwą odpowiedź znakiem „X”. 

 

CZĘŚD I - DANE UCZNIA 

Nazwisko 
  
 

Imię/ Imiona 
 
  

PESEL 
 
  

Kierunek/zawód w jakim kształci 
się uczeo 

 
 

CZĘŚD II - DANE KONTAKTOWE 

Ulica:  
 
 Telefon kontaktowy 

do rodzica/opiekuna 
prawnego   

  
Nr 
domu:  

 

Nr 
lokalu: 

  
 

Kod pocztowy:    

Adres e-mail 
rodzica/opiekuna 
prawnego   

Miejscowośd 
 

Województwo 
 
 

Gmina 
  
 

Powiat 
  

Obszar   miejski1                           wiejski
2
 

CZĘŚD III – STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia3 

 TAK                           NIE 

- odmawiam podania informacji  
 TAK                           

                                                           
1
 Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta. 

2
 Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin 

wiejskich oraz częśd wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.  
3
 Definicja pojęcia znajduje się § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
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Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkao4 
 TAK                           NIE 

Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawności/ą/ami5 
 TAK                           NIE 

     - odmawiam podania informacji 
      TAK                           

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)6 – w przypadku 
zaznaczenia obszaru wiejskiego w Części II należy odpowiedzied „TAK” – zgodnie z zapisami Regulaminu 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 TAK                           NIE 

- odmawiam podania informacji  
 TAK                           

Posiadane wykształcenie w 
chwili złożenia dokumentów 

rekrutacyjnych 

     Podstawowe (ISCED1)                                                                       TAK                           

     Gimnazjalne (ISCED2)                                                                        TAK                           

     Ponadgimnazjalne (ISCED3)                                                             TAK                           

     Policealne (ISCED4)                                                                            TAK                           

     Wyższe (ISCED5-8)                                                                             TAK                           

CZĘŚD IV – WYBÓR FORMY WSPARCIA 

Deklaruję chęć udziału w dodatkowych zajęciach: 
 

X zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

 
oraz (nieobligatoryjnie): 
 
 w kursie kwalifikacyjnym spawania metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych    TAK         
 

CZĘŚD VI - OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
 

1. ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 
i uczestnictwa i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie. 
Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.   

2. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ dołożyd wszelkich starao, aby aktywnie uczestniczyd w zajęciach realizowanych 
w ramach projektu oraz wypełniad wszelkie dokumenty (w tym np. ankiety ewaluacyjne, testy 
wiedzy)  związane z realizacją projektu w tym jego ewaluacją. 

4. WYRAŻAM ZGODĘ NA nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, nazwiska, głosu w dowolnym 
formacie i we wszystkich mediach do celów związanych z informacją, sprawozdawczością i 
promocją ww. Projektu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęd mogą zostad 
umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

5.  ZOSTAŁAM/EM POINFORMOWANY, ŻE podpisanie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do 

                                                           
4
 Jw.  

5
 Jw. 

6
 Jw. 
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Regulaminu, jest dobrowolne, jednocześnie jego brak uniemożliwia mojemu dziecku wzięcie 
udziału Projekcie 

6. JESTEM ŚWIADOMY/A, ŻE wypełnienie i złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie 
gwarantuje zakwalifikowania się do projektu, w związku z obowiązującymi zasadami rekrutacji 
określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa. 

7. Przystąpienie do projektu wiąże się z dodatkowymi potrzebami organizacyjnymi, wynikającymi z 
mojej niepełnosprawności, np. obsługa tłumacza języka migowego, zapewnione miejsce na sali 
wykładowej na wózek inwalidzki, itp.  
 TAK                           NIE 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeby: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uprzedzona/-ny o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia 
prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z 
prawdą. 

 
CZYTELNY podpis ucznia 
W przypadku uczniów 
małoletnich dodatkowo podpis 
rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

Miejscowośd, data: 

 CZĘŚD V – WYPEŁNIA NAUCZYCIEL 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE TAK/NIE 

niskie wyniki z testu pre. z matematyki (ocena dostateczna 
lub poniżej), 

 

minimum poprawna ocena z zachowania 
 

zgodnośd wsparcia z kierunkiem kształcenia (kurs). Nie 
dotyczy w przypadku gdy uczeń nie zgłosił się do udziału w  
kursie 

 
 
 
 

złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych 
 
 
 

KRYTERIA PREMIUJĄCE – ZAJECIA Z MATEMATYKI PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW 

ocena z zachowania: nieodpowiednia/naganna – 0 pkt., 
poprawna -1 pkt.,  dobra -7 pkt, bardzo dobra -10 pkt, 
wzorowa -15 pkt 

 
 
 
 

wyniki z testu pre: ocena niedostateczna – 20 pkt., ocena 
mierna/dopuszczająca -10 pkt., ocena dostateczna -5 pkt. 

 
 
 

SUMA  
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KRYTERIA PREMIUJĄCE – KURSY ZAWODOWE PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW 

ocena z zachowania: nieodpowiednia/naganna – 0 pkt., 
poprawna -1 pkt.,  dobra -7 pkt, bardzo dobra -10 pkt, 
wzorowa -15 pkt 

 

wyniki z testu pre: ocena niedostateczna – 20 pkt., ocena 
mierna/dopuszczająca -10 pkt., ocena dostateczna -5 pkt. 

 

uczeo zamieszkuje obszary wiejskie + 3 pkt.  

SUMA  

Planowana data zakooczenia edukacji ucznia w ZBS 
 

…………... dzieo ………… miesiąc …………... rok 

Czytelny podpis nauczyciela wypełniającego formularz 
 
 
 

 
  


