Załącznik nr 1
do Deklaracji uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Dobry zawód – Lepsza przyszłość”
dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna
edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Lp. Nazwa
Imię (imiona)
1
Dane
uczestnika

Dane
kontaktowe

Nazwisko

2

Data urodzenia

Wiek w chwili przystąpienia do projektu (w latach)

3

Płeć (zaznacz właściwe)

4

PESEL

5

Wykształcenie (zaznacz właściwe)

6

Szkoła (zaznacz właściwe)

7

Ulica

8

Miejscowość

Kod pocztowy

9

Gmina

Powiat

Kobieta

Mężczyzna

gimnazjalne

inne: ……………………………………………………..

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Szkoła Branżowa I stopnia:
zawód ……………………………………………………………………………… Klasa ………….
Technikum: kierunek………………………………………………………………………….….Klasa…………. .
Nr budynku / Nr lokalu

10 Województwo

Kraj

11 Obszar (zaznacz na jakim obszarze leży miejscowość wymieniona w punkcie 8)

12

Telefon stacjonarny *
…………………………………………………………….
Nie posiadam

Telefon komórkowy *
…………………………………………………………….
Nie posiadam

miejski

wiejski

e-mail *
…………………………………………………………….
Nie posiadam

*Aby brać udział w projekcie należy wypełnić co najmniej jedną rubrykę poprzez podanie danych kontaktowych

13 Jestem osobą bierną zawodowo, w tym uczącą się
Status osoby w
chwili
przystąpienia do
projektu

□ tak

□ nie

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

□ tak

□ nie

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez
osób pracujących
□ tak
□ nie

w tym: w gospodarstwie domowym
z
dziećmi
pozostającymi
na
utrzymaniu
□ tak
□ nie

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

□ tak

□ nie

Jestem osobą należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

□
tak
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□ odmowa podania
informacji

□
□
□ odmowa podania
tak
nie
informacji
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej
□
□
□ odmowa podania
niż wymienione powyżej)
tak
nie
informacji
1 .Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie
wiedzy i umiejętności:
Jestem osobą z niepełnosprawnościami

Wybór formy
wsparcia

□
nie

a) TECHNIKUM
- logistyk
Przepływ zasobów i informacji w organizacji
Zarządzanie środowiskiem
Gospodarka magazynowa z wykorzystaniem programu SUBIEKT GT
Język angielski
Język rosyjski
Wizyta studyjna w zakładzie produkcyjnym w Brodnicy

- ekonomista
Księgowość komputerowa
Gosp. sprzedażowo – magazynowa
Język niemiecki
Wizyta studyjna do Centrum Pieniądza i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

- usług fryzjerskich
Wizaż i stylizacja
Zabiegi pielęgnacyjne dłoni, stóp
Henna brwi i rzęs, pielęgnacja brwi i rzęs
Język niemiecki

- żywienia i usług gastronomicznych
Kalkulator gastronomiczny
Język angielski
Warsztaty - „Kulinarna autostrada do przyszłości” Osada Karbówko
Wyjazd - „Toruńskie hotele”
Wyjazd - „Toruński Festiwal Smaku”
Wyjazd -Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Euro Gastro w Warszawie

- informatyk
Graficzne projekty z klasą Corel Draw
Tworzenie elementów stron w programie Adobe Flash
Język angielski
Wizyta studyjna w JABIL GLOBAL SERVICES Poland Sp. z o.o. Bydgoszcz

- mechatronik
Wyjazd studyjny do fabryki Volkswagen
Wizyta studyjna do firm WAGO i DMG MORI
Język angielski

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Szkoła Branżowa I stopnia
Gospodarka magazynowo- sprzedażowa z wykorzystaniem programu SUBIEKT GT
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Wyjazd - „Toruńskie hotele”
Wyjazd - „Toruński Festiwal Smaku”
Wyjazd - Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Euro Gastro w Warszawie

2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na
rynku pracy:
a) TECHNIKUM
-ekonomista
Kurs obsługi kasy fiskalnej

- usług fryzjerskich
Warsztaty "Nowoczesne upięcia i koki"
Warsztaty "Nowoczesne techniki koloryzacji"
Warsztaty "Nowoczesne techniki strzyżenia damskiego"

- żywienia i usług gastronomicznych
Warsztaty kulinarne "Krewetka i spółka"
Warsztaty kulinarne "Stołowe rodeo"
Kurs I stopnia kelner
Kurs II stopnia kelner
Kurs III stopnia kelner
Kurs I, II, III stopnia barman
Kurs I stopnia baristy
Warsztaty z kuchni molekularnej
Warsztaty sushi

- informatyk
Szkolenie SEO
Kurs SEP

- mechatronik
Kurs lutowania układów elektronicznych IPC
Kurs na frezarce CNC
Kurs na tokarce CNC
Kurs SEP
Kurs spawania MAG
Kurs spawania TIG

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa/ Szkoła Branżowa I stopnia
Kurs SEP
Kurs spawania MAG
Kurs spawania TIG
Warsztaty kulinarne "Krewetka i spółka"
Warsztaty kulinarne "Stołowe rodeo"
Kurs I stopnia kelner
Kurs II stopnia kelner
Kurs III stopnia kelner
Kurs I, II, III stopnia barman
Kurs I stopnia baristy
Warsztaty z kuchni molekularnej
Warsztaty sushi
Kurs obsługi kasy fiskanej

3. Wysokiej jakości staże i praktyki:
Staż
Branża ……………………………………………………………………………………………………….

Dodatkowe

15

Oświadczam, że wyżej wybrane przeze mnie formy wsparcia odpowiadają na moje indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz są zgodne z moimi możliwościami psychofizycznymi.

…………………………dnia,……………………………..
Miejscowość, data

…..………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika

………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego obowiązkowe w przypadku uczestników niepełnoletnich

