Załącznik nr 1 do Regulamin rekrutacji do projektu dla uczniów
…………………………………..…………………………………….
(data wpłynięcia karty zgłoszenia
– wypełnia osoba przyjmująca, podpis)

Karta zgłoszeniowa ucznia
do projektu
„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS.
(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI)
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Łapanów 32,
Nazwa szkoły, w której kształci
32-740 Łapanów
się Kandydat/Kandydatka:
 Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni,
ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochni
Typ szkoły
 technikum
 zasadnicza szkoła zawodowa
Klasa………………………………………………………………………………….……….
Data zakończenia edukacji: (dd-mm-rr):_ _ - _ _ - _ _
Kierunek………………………………………………………………………………………….……
Czy Kandydat/Kandydatka

tak z jakiej…………………………………………………………………………
korzystał/a ze wsparcia

nie
w projekcie?
Dane Kandydata/Kandydatki
 kobieta
 mężczyzna
Imię: ………………..…….Nazwisko……………………………………….………………
Data urodzenia (dd-mm-rrrr): _ _ - _ _ - _ _ _ _ PESEL…………………,,,,,….………
 podstawowe
 gimnazjalne
 ponadgimnazjalne
Kod pocztowy _ _ - _ _ _ Miejscowość…………………………………………………..…
Ulica…………………………nr domu/lokalu ……/…….Województwo:………………..…
Powiat:………………………………… Gmina:……………………………..……………..
Telefon: (kandydata):…………….…………………………………………………………
Rodzica ucznia niepełnoletniego……………………………………………..………..…...
Przynależność do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia:
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu
do mieszkań:

Adres poczty elektronicznej (e-mail):………………………………………………………
 tak
 nie
 odmowa podania informacji
 tak
 nie
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Fakt bycia osobą niepełnosprawną:

Osoba przebywająca
w gospodarstwie domowym
bez osób pracujących
(gospodarstwo domowe,
w którym żaden członek nie
pracuje; wszyscy członkowie
są albo bezrobotni albo bierni
zawodowo)
Osoba żyjąca w gospodarstwie
składającym się z jednej osoby
dorosłej i dzieci pozostających
na utrzymaniu:
Osoba w innej niekorzystnej
sytuacji społecznej (inne niż
wymienione powyżej) proszę
opisać tą sytuacje:

Kursy i szkolenia dla uczniów
branży budowlanej

 tak
 nie
 odmowa podania informacji
 tak
 nie
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi:
pozostającymi na utrzymaniu:
 tak
 nie



 tak
 nie
 odmowa podania informacji
opis sytuacji (krótki)…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…
















……………………………
podpis wychowawcy
lub pracownika szkoły
…………………………
podpis doradcy zawodowego
…………………………
podpis nauczyciela zawodu

tak
nie

FORMY WSPARCIA
rysunku odręcznego - 100h
obsługi programu komputerowego Sketchup - 32h
obsługi programu AutoCad I, II, III stopień - 60h
obsługi programu ARCHI CAD I, II stopień - 30h
operatora koparki jednonaczyniowej wraz z dojazdem uczniów, badaniami
lekarskimi i egzaminem państwowym - 160h
operatora koparko – ładowarki dla technika budownictwa, drogownictwa, urządzeń
sanitarnych wraz z dojazdem uczniów badaniami lekarskimi i egzaminem
państwowym - 160h
montaż rusztowań dla technika budownictwa wraz z dojazdem uczniów, badaniami
lekarskimi i egzaminem państwowym - 80h
montażysta deskowań systemowych wraz z dojazdem uczniów, badaniami
lekarskimi i egzaminem państwowym - 60h
kurs obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate On-line dla technika
budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, urządzeń sanitarnych,
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 24h
obsługa nakładki geodezyjnej MK POWER – 12h
warsztaty instalacji solarnych – 7h
warsztaty Pompy ciepła wody PCWU,PCWB - 7h
warsztaty Instalacje fotowoltaiczne - 7h
warsztaty Pompy ciepła PCCO - 7h

Średnia ocen: …………………………………..
Opinia doradcy zawodowego:………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………….……...
Rekomendacja nauczyciela zawodu:…………………………………………..……….…..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….…..
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Zajęcia interdyscyplinarne
dla uczniów z branży budowlanej
oraz innych









……………………………
podpis wychowawcy
lub pracownika szkoły
…………………………
podpis doradcy zawodowego
Zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze

Ocena z zachowania: …………………………………..
Opinia doradcy zawodowego:……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………….……...








……………………………
podpis wychowawcy
lub pracownika szkoły
……………………………
podpis nauczyciela zawodu
Zajęcia laboratoryjne

Staże u pracodawców
dla uczniów
……………………………
podpis wychowawcy
lub pracownika szkoły
Doradztwo zawodowe

spawacza elektrycznego TIG wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i
egzaminem państwowym – 140h
spawacza elektrycznego MAG wraz z dojazdem uczniów, badaniami lekarskimi i
egzaminem państwowym - 140h
operatora wózka widłowego - 32h
operatora Drona (VLOS, BVLOS) - 27h
kreowanie wizerunku pracownika branży budowlanej - 20 h
przestrzeń w reklamie i aranżacja wnętrz wystaw stoisk handlowych w branży
budowlanej - 20 h
prawa jazdy kat. B – 60h)

Zajęcia Informatyka dla technika - zajęcia poszerzające umiejętność wykorzystania
programów komputerowych przez techników budownictwa, drogownictwa,
architektury krajobrazu, geodezji - 30h
Zajęcia z zakresu prawa budowlanego - 30 h
Zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych - 30h
Zajęcia Pracownia wiedzy technicznej - 20h
Zajęcia teoretyczne z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy - 20h
Zajęcia wyrównawcze z zakresu tynkarstwa i montażu suchej zabudowy (ćwiczenia
praktyczne) - 20h
Zajęcia wyrównawcze z zakresu malowania, tapetowania i posadzkarstwa
(ćwiczenia praktyczne) - 20h

Średnia ocen: …………………………………..
Ocena z zachowania: …………………………………..
Orzeczenie/Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
 tak
 nie
Rekomendacja nauczyciela zawodu:…………………………………………..……….…..
………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………….…..
Politechnika Krakowska:
 budownictwa energooszczędnego,
 inżynierii wiatrowej,
 chemii budowlanej, materiałów budowlanych i technologii betonu,
AGH w Miękini:
 edukacyjno- badawczym odnawialnych źródeł energii i poszanowania energii.
 150h
Średnia ocen: …………………………….……………..
Ocena z zachowania: …………………………………..



spotkanie indywidualne
grupowe warsztaty
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1.
Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji uczniów do projektu pn. „Centrum
Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2 i akceptuję jego postanowienia.
2.
Spełniam kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu.
3.
Zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.
Dane przedstawione przeze mnie odpowiadają stanowi faktycznemu i zostałam/em
poinformowana/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
5.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby udziału w projekcie (w tym publikację Imienia, Nazwiska, szkoły na
listach uczniów zakwalifikowanych/rezerwowych do udziału w projekcie) – zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182, z poźn. zm.).
6.
Wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych,
audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu
Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

.............................................................................
data i czytelny podpis
uczestnika przystępującego do udziału
w projekcie

.............................................................................
data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego ucznia
przystępującego do udziału w
projekcie
(w przypadku niepełnoletniego
ucznia)
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