
  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DLA UCZNIÓW/UCZENNIC DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Nowe umiejętności-nowe szanse” 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla 

działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

 
 FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

Dane uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Płeć 
 KOBIETA   

 MĘŻCZYZNA 

4 Data urodzenia  

5 
Nazwa szkoły, do której 
uczęszcza kandydat 

 Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna 
nr 6  w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Janusza Korczaka w Gliwicach 

 inna, jaka?......................................... 

…………………………………………… 

Dane kontaktowe 
uczestnika 

6 Adres zamieszkania 

 
………………………………………...… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

7 Telefon kontaktowy 
 

8 Adres e-mail 
 

Oferowane formy 
wsparcia 

(proszę zaznaczyć 
formy wsparcia, 

w których 
chcieliby Państwo 

uczestniczyć) 

9 Doradztwo edukacyjno-zawodowe  TAK              NIE 

10 
Dodatkowe warsztaty 
specjalistyczne: roboty 
wykończeniowe w budownictwie 

 TAK              NIE 

11 

Dodatkowe warsztaty 
specjalistyczne: dekorowanie 
wyrobów cukierniczych i zdobienie 
karmelem 

 TAK              NIE 

12 

Dodatkowe warsztaty 
specjalistyczne: catering-
organizacji przyjęć 
okolicznościowych z elementami 
carvingu 

 TAK              NIE 

13 
Dodatkowe warsztaty 
specjalistyczne: baristyki 
i barmaństwa 

 TAK              NIE 

14 Praktyki zawodowe  TAK              NIE 

 
 

…………………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(podpis kandydata) 

 

…………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)* 

 

* wymagany w przypadku, gdy Kandydat jest niepełnoletni 



  

   
 

 

OPINIA NAUCZYCIELA ZAWODU: 

 

motywacja ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………frekwencja…………………………… 

 

propozycja form wsparcia dla ucznia: 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: roboty wykończeniowe w budownictwie 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: dekorowanie wyrobów cukierniczych i zdobienie karmelem 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: catering-organizacji przyjęć okolicznościowych z elementami 
carvingu 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: baristyki i barmaństwa 

 Praktyki zawodowe 

 
 

…………………………………………. 

(data) 

 

……………………………………………………. 

(podpis nauczyciela/instruktora nauki zawodu) 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 

Kryteria doboru uczestników/uczestniczki: 

Rodzaj kryterium spełnia nie spełnia 

1. uczeń/uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej 
nr 6  w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza 
Korczaka w Gliwicach 

    

2. terminowe złożenie dokumentów 
     

3. wysoki stopień motywacji  
    

 

Na podstawie informacji zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym kandydat/kandydatka spełnia/ 

nie spełnia
1
 kryteria rekrutacyjne zawarte w projekcie, a tym samym zostaje/ nie zostaje

2
 zakwalifikowana 

na listę podstawową/ rezerwową
3
 uczestników projektu na następujące formy wsparcia: 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: roboty wykończeniowe w budownictwie 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: dekorowanie wyrobów cukierniczych i zdobienie karmelem 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: catering-organizacji przyjęć okolicznościowych z elementami 
carvingu 

 Dodatkowe warsztaty specjalistyczne: baristyki i barmaństwa 

 Praktyki zawodowe 

 
 
…………………………………………. ……………………………………..………………………. 
(data)      (podpisy członków Komisji) 

                                                           
1
  Niepotrzebne skreślić.  

2
  Niepotrzebne skreślić. 

3
 Niepotrzebne skreślić. 


