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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do 
potrzeb regionalnego rynku pracy.” 
 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X" 
 

Tytuł projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie 
Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego  
do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

Priorytet  w ramach którego realizowany 
jest Projekt 

VIII Edukacja 

Działanie, w ramach którego 
realizowany jest projekt 

8.6. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” 

Nazwa wnioskodawcy Powiat Policki 
Termin realizacji Projektu od  01.06.2018 do 30.09.2022 

 
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. DANE UCZESTNIKA 
                                      

     Imię (imiona) 
                                      

     Nazwisko  PESEL 
  -   -      K  M     

     Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)                  Wiek 

2. ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE 
                                    

     Ulica                                                                                                                             nr domu           nr mieszkania 
  -                                     

      Kod pocztowy              Gmina                 Miejscowość 
                                       

     Powiat                                                                                                                Województwo 
 

 obszar miejski (gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. mieszkańców) 

 obszar wiejski (gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców) 
 

  -                                          lub       -    -    
    Telefon domowy (wraz z numerem kierunkowym)         Telefon komórkowy                   
            

                                       
     Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
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3. Oświadczam, że posiadam wykształcenie: 

� niższe niż podstawowe 

� podstawowe 

� gimnazjalne 

� ponadgimnazjalne 

� policealne 

� wyższe 
 

4. Oświadczam, że jestem: 

� osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy 

� osobą długotrwale bezrobotną 

� inne 

� osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy 

� osobą długotrwale bezrobotną 

� inne 

� osobą bierną zawodowo 

� osobą uczącą się 

� osobą nieuczestniczącą w szkoleniu lub kształceniu 

� inne 

� osobą pracującą,  

� osobą pracującą w administracji rządowej 

� osobą pracującą w administracji samorządowej 

� osobą pracującą w MMŚP 

� osobą pracującą w organizacji pozarządowej 

� osobą prowadzącą działalność na własny rachunek 

� osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 

� inne 
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zatrudnioną w 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… i wykonującą zawód: 

� instruktor praktycznej nauki zawodu 

� nauczyciel kształcenia ogólnego 

� nauczyciel kształcenia przedszkolnego 

� nauczyciel kształcenia zawodowego 

� pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

� kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

� pracownik instytucji rynku pracy 

� pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

� pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

� pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

� pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

� rolnik 

� inny 
 
5. Oświadczam, że w chwili przystąpienia do projektu posiadam nw. status: 
 
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia. 

� TAK 

� NIE 

� ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
 
Jestem osobą bezdomną / dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 

� TAK 

� NIE 
 
Jestem osobą z niepełnosprawnościami w załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające 
niepełnosprawność*. 

� TAK 

� NIE 

� ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
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Jestem osobą o innej niekorzystnej sytuacji społecznej. 

� TAK 

� NIE 

� ODMOWA PODANIA INFORMACJI 
 
 

 
…………………………..…………………………… 

Podpis osoby zgłaszającej udział w Projekcie 
 

 
 
 
 

WYPEŁNIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REKRUTACJĘ 
 

WYBÓR FORMY WSPARCIA 
 
Lp. Nazwa zajęć Wybór formy wsparcia * 

1   
2   
3   

 
 

…………………… 
Data 

 
 

…………………………..…………………………… 
Podpis osoby odpowiedzialnej za rekrutację w Projekcie 

 
 

…………………………..…………………………… 
Podpis osoby zgłaszającej udział w Projekcie  

 
 
 
*Należy wstawić znak X przy wybranej formie wsparcia 

 
 
 
 

 
*Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) 


