
"Za
wodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy"

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu: 
"Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy"

Nazwisko: Imię:

Płeć:                   (wpisać: K – dla kobiety, M - dla mężczyzny) PESEL:  

Wykształcenie:  
(gimnazjalne - G, ponadgimnazjalne - P) 

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Ulica:
(adres zamieszkania)

Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Obszar: 
(podana miejscowość leży na obszarze miejskim - M, wiejskim - W)

Kod pocztowy: Województwo: Powiat: 

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy:

Adres poczty elektronicznej (e-mail):
   Uczeń -  zaznaczyć X formę wsparcia, w której chce brać udział, Nauczyciel - zaznaczyć X formę wsparcia, którą poprowadzi:

 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 
 STAŻE/PRAKTYKI/PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE 
 KURSY (kursy wzmacniające kompetencje zawodowe)
 ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE (zawodowy język angielski)
 ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE (przedmioty informatyczne)

o kurs z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych
o kurs z zakresu Grafiki komputerowej  

 ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE (przedmioty ekonomiczne)
o kurs z zakresu finansów 
o kurs z zakresu praktycznego wykorzystania ekonomii

 WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA (fora zawodowe, spotkania z pracodawcami)
 SESJE WYJAZDOWE (Wyższa Szkoła Bankowa)
 SESJE WYJAZDOWE (Uniwersytet Przyrodniczy)

 POMOC STYPENDIALNA

Data rozpoczęcia udziału w projekcie: (RRRR-MM-DD)

………………………………………….

Data zakończenia udziału w projekcie: (RRRR-MM-DD)

………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                  

Powiatowy  Zespół Szkół im Jana Pawła II , ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród

Powiat Trzebnicki, ulica ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6; 55-100 Trzebnica

Tel. 71 387-95-01 Fax: 71 312-01-11 e-mail powiat@powiat.trzebnica.pl



"Za
wodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy"

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Status w projekcie:           

 uczeń

 nauczyciel

Wpisać właściwą branżę w polu obok: 

M mechaniczna E ekonomiczna 
T turystyczna H-U handlowo–usługowa 
S samochodowa R rolnicza 
E-E elektryczno-energetyczna M-D medyczna 
B budowlana L-S-T logistyczno–spedycyjno-transportowa 
M-E mechatroniczno-elektroniczna O odzieżowa 
I informatyczna T-I telekomunikacyjna 

           Wpisać właściwe oznaczenie typu szkoły w polu obok:                  
TE Technikum Ekonomiczne
TI Technikum Informatyczne
ZSZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną: ................. (T – tak, N- nie)

Nazwa szkoły: ..........................................................................................................................................

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

 NIEAKTYWNY ZAWODOWO (OSOBA UCZĄCA SIĘ)

 AKTYWNY ZAWODOWO 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą.

…………………………….…………               ………………………………………………..……
miejscowość i data                                  czytelny podpis uczestnika projektu

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

 czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

*W przypadku osoby niepełnoletniej obowiązkowy formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany zarówno przez daną osobę
jak i jej prawnego opiekuna

                                                                                                                                                                                                                  

Powiatowy  Zespół Szkół im Jana Pawła II , ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród

Powiat Trzebnicki, ulica ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6; 55-100 Trzebnica

Tel. 71 387-95-01 Fax: 71 312-01-11 e-mail powiat@powiat.trzebnica.pl


