
  
 

 
 

 

Projekt wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

Nazwa beneficjenta/Partnera Syntea S.A. / Miasto Bytom / Miasto Żory 

Nazwa projektu Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory 

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego  

Numer naboru RPLS.11.02.03-24-0813/17 

Numer umowy o 
dofinansowanie projektu 

 

Miejsce realizacji / Szkoła Bytom/Żory 

Okres rekrutacji IX 2018 
 

D
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u
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Nazwa Pole danych 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Płeć  kobieta              mężczyzna 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy __ __ - __ __ __ Poczta  

Województwo    

Powiat  

Obszar  miejski              wiejski 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres email  

Wykształcenie 

Posiadam wykształcenie wg Międzynarodowych Standardów 
Klasyfikacji Kształcenia (ISCED): 

     Poziom 0 – przedszkolne  
     Poziom 1 – podstawowe 
     Poziom 2 – gimnazjalne 
     Poziom 3 – ponadgimnazjalne 
     Poziom 4 – policealne 
     Poziom 5 – wyższe 
     Poziom 6 – doktoranckie 

D
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e 
d

o
d
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w
e

 

 

Przynależność do mniejszości 
narodowej/etnicznej. Migrant osoba 
obcego pochodzenia 

Tak 

Odmowa podania informacji 
Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

Tak 

Nie 

Fakt bycia osobą niepełnosprawną Tak 

Odmowa podania informacji 
Nie 
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Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących 

Tak 

Nie 

W tym w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

Tak 

Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

Tak 

Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

Tak 

Odmowa podania informacji 
Nie 

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość kształcenia 

zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” oraz akceptuję jego warunki, 

 zapoznałem/am się z zapisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość kształcenia 

zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory” dotyczącym praw i obowiązków Uczestnika/czki projektu i 

w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do ich przestrzegania,  

 zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: 

Bytom i Żory” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne  

z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,   

 zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mam obowiązek 

udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

 zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam warunki 

kwalifikowalności Uczestników/czek projektu tj. jestem uczniem/uczennicą szkół objętych wsparciem  

w ramach projektu, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

beneficjenta realizującego projekt – Syntea S.A., partnera – Miasto Bytom, Miasto Żory oraz podmioty, które 

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

 

 

 

…………………...…………………….………….                                                           ……………………..……………………….………… 
                Miejscowość, data                                                                                                      Czytelny Podpis 
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FORMY WSPARCIA 

I Obowiązkowe formy wsparcia, proszę o zaznaczenie jednej pozycji: 
 

 

Lp. Forma wsparcia Tak, chcę 
wziąć 
udział 

1 Staż 150h (lipiec, sierpień 2019r.)+doradztwo zawodowe  

 
i/LUB w kursach: 
 

 

2 Szkolenia w standardzie VCC Programowanie serwisów www – 15 

uczniów, 
 

3 Szkolenia w standardzie VCC Inżynieria projektowania 

komputerowego 2D i 3D – 28 osób (20U+8N) 
 

4 Szkolenia w standardzie VCC Druk 3D – 39 uczniów  

5 Szkolenia w standardzie VCC Podstawy techniki światłowodowej – 10 

uczniów, 

 

 

6 Szkolenia w standardzie VCC Monter suchej zabudowy – 10 uczniów  

7 Szkolenia w standardzie VCC Montowanie stolarki budowlanej – 10 

uczniów 
 

8 Projektowanie w AutoCAD – 10 uczniów,  

9 Projektowanie w AutoCAD –poziom zaawansowany– 10 uczniów,  

10 Administrowanie sieciami na bazie urządzeń CISCO – 10 uczniów,  

11 Obsługa obrabiarek CNC – 15 uczniów,  

12 Programowanie sterowników PLC – 13 osób (12U+1N),  

13 Betoniarz- zbrojarz – 10 uczniów,  

 
 
 
 

…………………...…………………….………….                                                           ……………………..……………………….………… 
                Miejscowość, data                                                                                                      Czytelny Podpis 

 

 
 


