Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Nr .......
Zakres danych osobowych uczestnika projektu
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Starogardzkim”
powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych

CZĘŚĆ I
WYPEŁNIANA PRZEZ UCZNIA LUB RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGONIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

I Dane uczestnika

6.
7.
8.

Dane uczestnika projektu

(proszę wypełnić pismem DRUKOWANYM)

Imię
Nazwisko
PESEL
Wiek w chwili przystąpienia do projektu
Płeć

☐ kobieta

☐ mężczyzna

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (1)
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (2)
Wykształcenie

☐ gimnazjalne
-

rok nauki (oznaczenie klasy):
…………………………………….............
……………………………........................

Aktualna klasa, do której uczeń uczęszcza:

9.

-

profil klasy / kierunek kształcenia:
…………………………..………..……........
…..………………..…………...............…….

10.

11.

☐ Tak
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
☐ Nie
etnicznej*, migrant, osoba obcego pochodzenia
☐ Odmawiam podania informacji
* Zgodnie z zapisami Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
z dnia 6 stycznia 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 823 ze zm.): za mniejszości narodowe uznaje się
następujące mniejszości: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką,
ukraińską i żydowską; za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości: karaimską,
łemkowską, romską i tatarską.
☐ Tak
Osoba z niepełnosprawnościami
☐ Nie
☐ Odmawiam podania informacji

12.
13.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem
z dostępu do mieszkań

☐ Tak
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
☐ Nie
(innej niż wymienione powyżej)
☐ Odmawiam podania informacji
Województwo

14.

Gmina

II Dane kontaktowe

15.

Powiat

16.

Miejscowość

17.

Ulica

18.
19.

Nr budynku (podać nr budynku i nr lokalu)
Kod pocztowy

20.
21.
22.
23.

-

Telefon kontaktowy
(podanie nr telefonu jest obowiązkowe)
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
(podanie adresu e-mail jest obowiązkowe)
Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Branża kluczowa, w której kształci się
uczeń:

ICT i elektronika

Transport, logistyka i motoryzacja

24.

☐ Tak
☐ Nie

2
4
Środowisko

Meblarstwo

☐ Technik informatyk
☐ Technik telekomunikacji
☐ Technik elektronik
☐ Technik teleinformatyk
☐ Technik mechatronik
☐ Technik automatyk

☐ Technik logistyk
☐ Technik spedytor
☐ Technik mechanik
☐ Technik drogownictwa
☐ Mechanik pojazdów samochodowych
☐ Technik rolnik
☐ Technik hodowca koni
☐ Technik agrobiznesu
☐ Technik architektury krajobrazu
☐ Technik turystyki wiejskiej
☐ Technik weterynarii
☐ Technik przetwórstwa rolno-spożywczego
☐ Technik rybactwa śródlądowego
☐ Technik technologii drewna
☐ Stolarz

Kursy i szkolenia dla poszczególnych
szkół:
1. Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Starogardzie Gdańskim **

III Kryteria

2. Technikum im. Gen. J. Hallera
w Owidzu**

25.
3. Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego
w Bolesławowie **

4.

☐ Kurs ECDL
☐ Kurs Magazyniera z obsługą wózków widłowych
☐ Kurs Prawa jazdy kat. B
☐ Kurs Tworzenia aplikacji internetowych i
baz
danych oraz administrowania bazami
☐ Funkcjonowanie systemu ERP
☐ Szkolenie IPC
☐ Szkolenie SEP
☐ Szkolenie programowanie sterowników PLC
☐ Projektowanie urządzeń mechatronicznych
w programie Fluidsim
☐ Kurs operatora kombajnów zbożowych
☐ Kurs operatora wózka jezdniowego
☐ Kurs florystyczny
☐ Kurs barmański i kelnerski
☐ Kurs prawa jazdy kat. B
☐ Kurs przygotowawczy na powszechne
odznaki
jeździeckie
☐ Kurs masażu koni

☐ Kurs projektowania mebli
☐ Obsługa programowanie obrabiarek CNC
Zespół Szkół Zawodowych im. Mjr H. do
metalu
Dobrzańskiego HUBALA w
☐ Kurs operatora - programisty CNC
Starogardzie Gdańskim **
☐ Kurs dla wózków jezdniowych (widłowych)
z bezpieczną wymianą butli

Uzasadnienie chęci/niezbędności kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy i udziału w konkretnych zajęciach
Swoją chęć udziału w ww. zajęciach motywuję następująco:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wypełnia uczeń lub rodzic/opiekun prawny w przypadku niepełnoletniego ucznia. Pole nieobowiązkowe – uczeń może,
ale nie musi wypełniać pola dot. uzasadnienia chęci/niezbędności kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy i udziału w konkretnych zajęciach. W przypadku większego zainteresowania udziałem
w projekcie niż liczba miejsc na daną formę wypełnione uzasadnienie będzie dodatkowo punktowane, zgodnie z opisem
regulaminu.

** możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

CZĘŚĆ II
WYPEŁNIANA PRZEZ WYCHOWAWCĘ UCZNIA

1. Ocena predyspozycji i potrzeb rozwojowych
Wychowawca dokonuje oceny predyspozycji ucznia i określa w formularzu zgłoszeniowym stopień
przydatności wybranej przez ucznia formy wsparcia (rodzaju zajęć) w zakresie zapewnienia realizacji
potrzeb rozwojowych. Wychowawca zakreśla znak X przy odpowiednim stwierdzeniu:

☐
☐
☐

wysoka przydatność
umiarkowana przydatność
niska przydatność

2. Średnia semestralna
Wychowawca wpisuje w wykropkowane miejsce ostatnio uzyskaną przez ucznia średnią semestralną
z przedmiotów zawodowych:
Ostatnio uzyskana przez ucznia średnia semestralna: ………....……..

…………………………………………………….
(czytelny podpis Wychowawcy)

