
 
 
Data wpływu zgłoszenia   _ _ -_ _ -_ _ _ _ Godzina wpływu _ _ -_ _ 

Załącznik nr 4  
do Regulamin naboru i uczestnictwa 

w projekcie pt.: „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny 
 i konkurencyjny pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Formularz rekrutacyjny na kursy z zakresu kwalifikacji zawodowych 
Nazwisko  

Imię /Imiona  

Klasa   

Data urodzenia   

PESEL  

 
Deklaruję chęć udziału w następujących kursach z zakresu kwalifikacji zawodowych (proszę 

zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Kurs Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym zakończony uzyskaniem kwalifikacji w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin poświadczonych  Świadectwem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin,  

 Kurs Obsługa żurawi leśnych zakończony uzyskaniem uprawnień na obsługę żurawi poświadczonych 
Uprawnieniami  nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, 

 Kurs praw jazdy kategorii B+E zakończony uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdów w kat B+E 
poświadczonych Prawem Jazdy, (warunkiem udziału jest konieczność posiadania prawa jazdy kat. B) 

 Kurs Drwal-operator pilarki zakończony uzyskaniem uprawnień poświadczonych certyfikatem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, 

 Kurs obsługi wózka jezdniowego zakończony uzyskaniem uprawnień wydanych przez UDT i świadectwo 
kwalifikacyjne, 

 Kurs brakarza zakończony uzyskaniem uprawnień poświadczonych certyfikatem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, 

 
Dane rekrutacyjne: 

Wyszczególnienie Dane Punktacja  

Średnia ocena za ostatni rok (wpisujemy w kolumnę dane; uczniowie kl. I wpisują 
średnią ocenę ze świadectwa ukończenia gimnazjum) 

  

Ocena z zachowania za ostatni rok (wpisujemy w kolumnę dane, uczniowie kl. I 
wpisują ocenę ze świadectwa ukończenia gimnazjum) 

  

Zamieszkanie na terenie wiejskim (w kolumnie dane wpisujemy Tak lub Nie)   

Średni miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę (wpisujemy w kolumnie dane 
wartość w zł.) 

  

Płeć (wpisujemy w kolumnę dane: K – kobieta lub M – mężczyzna)   

  
1. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.  
2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji do projektu.  
3. Zgodnie z art. 23 ust.1pkt1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji. 

 
………………………………….       ………………………………………………. 
Data          Czytelny podpis  ucznia lub opiekuna prawnego 

Opinia wychowawcy klasy / pedagoga szkoły  - punkty od 0 do 20 wstawia wychowawca klasy biorąc pod 
uwagę takie kryteria jak: sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, podejście do obowiązków 
szkolnych, w tym przypuszczalna gwarancja ukończenia deklarowanych działań, udział w wolontariacie, 
inna praca na rzecz środowiska i szkoły oraz przydatność i konieczność otrzymania wsparcia na danym 
etapie kształcenia, optymalna możliwa do zrealizowania przez ucznia liczba przyjętych na dany rok 
szkolny działań,   

  

………………………………….                ………………………………………………. 
Data          Czytelny podpis  wychowawcy /pedagoga 
 

   
Dnia ............................... decyzją  Komisji Rekrutacyjnej ucz. ........................................................................ zostaje wpisany na listę uczestników projektu/listę rezerwową pod nr 
....................... z liczbą punktów ........................ 

 
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 



 
 
Data wpływu zgłoszenia   _ _ -_ _ -_ _ _ _ Godzina wpływu _ _ -_ _ 

 


