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Data

Załącznik nr 5

wypłynięcia

do Regulaminu rekrutacji

Godzina
Podpis przyjmującego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„STAWIAMY NA FACHOWCÓW”
Dla nauczycieli
Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane
do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach.
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
I. Dane uczestniczki/uczestnika:
Imię / Imiona
Nazwisko

K 

Płeć

M 

Staż pracy
(w chwili przystępowania do projektu na dzień 01.04.2018 r.)

Data urodzenia
PESEL
Opieka nad dziećmi do lat 7
lub opieka nad osobą zależną1
Adres zamieszkania:
..................................................................

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

(miejscowość)

(ulica)

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

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

(powiat)

Obszar:

miejski

(województwo)



wiejski

.......................
(nr domu/mieszkania)

.......................
(kod pocztowy)



Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy (obowiązkowo)
1

Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej zgodnie
z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004).
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e-mail
Fakt bycia osobą niepełnosprawną

TAK 

NIE 

II. Wybór formy wsparcia:
1. Kursy/szkolenia ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie
z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne.
WYBÓR FORMY WSPARCIA

NAZWA ZAJĘĆ

(wstaw znak „X” przy wybranych zajęciach)

Szkolenie diagnostyka samochodu z wykorzystaniem
pomiarów punktowych za pomocą multimetru i oscyloskopu
oraz tester diagnostyczny w praktyce serwisowej



Kurs spawania metoda TIG



III. Oświadczam, że jestem nauczycielem technikum/branżowej szkoły I stopnia2 w Zespole
Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w grupie branż
zawodowych:
 branża budowlana (t. budownictwa, monter zab. i rob. wyk. w budownictwie)
 branża żywieniowa (t. żywienia i usług gastro. , kucharz)
 branża mechaniczna (t. poj. sam., t. mechanik, mechanik poj. sam.)
 branża informatyczna ( t. informatyk)
 branża ekonomiczna (t. ekonomista)
 branża elektryczna ( t. elektryk)
IV. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie
rekrutacji.

..................................................................
(miejscowość i data)

2

.................................................................
(czytelny podpis uczestnika/uczestniczki)

Niepotrzebne skreślić
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