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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                 
i USTAWICZNEGO NR 1  
44-100 Gliwice , ul.  Kozielska 1   
   
   

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17  

„ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego                                            
z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1                           

w Gliwicach  
 

§ 1  Informacje ogólne 
 

1. Regulamin niniejszy określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 
Uczestników Projektu  „ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego                 
z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1  w Gliwicach,  ich 
obowiązki, a także formy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego na podstawie umowy UDA- RPSL.11.02.01-24-
0823/17 -00 

4. Beneficjentem Projektu jest Miasto Gliwice - miasto na prawach powiatu. Realizatorem 
Projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                                      
ul. Kozielska 1.  

5. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  
6. Biuro projektu mieści się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                             

z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1,  w pok. 208 
7. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
8. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:  
• Beneficjent – Miasto Gliwice  - miasto na prawach powiatu;  
• Realizator – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                          

ul. Kozielska 1; 
• Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 

Katowice; 
• Projekt – projekt pn. „ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego                                              

z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1    w Gliwicach”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego –ZIT, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020); 

• Biuro Projektu – zespół  złożony z Kierownika Projektu Projektu, Asystenta Kierownika Projektu 
oraz osób zatrudnionych w związku z realizacją Projektu. Biuro Projektu mieści się w pokoju 208 
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w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach,    ul. Kozielska 1, 
44-100 Gliwice; 

• Zespół Projektowy - zespół złożony Kierownika Projektu oraz  pracowników Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice; 

• Kandydatka/Kandydat - osoba (uczennica/uczeń lub nauczycielka/nauczyciel) ubiegająca się               
o udział w projekcie, do momentu złożenia Deklaracji udziału w projekcie; 

• Uczestniczka/Uczestnik - osoba (uczennica/uczeń lub nauczycielka/nauczyciel), która została 
zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisał/-a   dokumenty o których mowa w § 4 i 
skorzystała ze wsparcia projektowego; 

• Szkoła -  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                          
ul. Kozielska 1; 

• Komisja Rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy 
Uczestników Projektu.  
 

§ 2  Cele i zakres wsparcia 
 

1. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności 
praktycznych  38 uczniów i 112 uczennic poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów 
oraz uczestnictwo w stażach, wycieczek do zakładów pracy. Ponadto wzrost wiedzy 
 i nabycie nowych umiejętności/kompetencji 20 nauczycieli zawodu (w tym 7 kobiet) poprzez 
szkolenia oraz stworzenie w CKZiU nr 1 kształcenia w danym zawodzie poprzez pogłębienie 
współpracy z przedsiębiorcami, w tym zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki 
zawodu.  

2. Cele szczegółowe projektu to lepsze dopasowanie do rynku pracy 150 uczniów i uczennic poprzez:  
• rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników w trakcie realizacji staży w zakładach pracy, 

kursów kwalifikacyjnych i szkoleń;  
• doradztwo edukacyjno-zawodowe;  
• zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów zawodowych dzięki 

wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji nauczycieli w ramach kursów 
kwalifikacyjnych i szkoleń;  

• współpracę z lokalnymi zakładami pracy ukierunkowaną na efektywniejsze kształcenie pod kątem 
dopasowania absolwentów do rynku pracy. 

 
 

§ 3  Realizacja zadań Projektu 
 

1. Wszystkie zadania – formy wsparcia są realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję 
Pośredniczącą Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.  

2. Formy wsparcia będą prowadzone przez Realizatora w wyznaczanym przez niego miejscu 
 i terminie zgodnie z opracowanymi harmonogramami zajęć.  

3. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadań (w szczególności harmonogramy zajęć) będą 
prezentowane na tablicy ogłoszeń Projektu w szkole jak i na stronie Projektu www.ckziu.gliwice.pl 
pod linkiem PROJEKTY UE/EFS.  

4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje 
Kierownik  Projektu i Dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach. 

 
 

http://www.ckziu.gliwice.pl/
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§ 4  Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników 
 

1. Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie i uczennice klas III i II Technikum nr 5 i Szkoły 
Branżowej I stopnia nr 2 oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                           
z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1.  

2. Rekrutacja Kandydatek/kandydatów rozpoczyna się w dniu 16.01.2019 r. i potrwa do 22.01.2019 r.  
3. Przewidziany jest nabór uzupełniający w roku szkolnym 2019/2020. Dla wszystkich  naborów 

uzupełniających ustalane będą odrębne terminy.  
4. Proces rekrutacji poprzedza przekazanie informacji grupie docelowej podczas spotkań                                                 

z wychowawcami klas i spotkań z rodzicami, poprzez rozwieszanie plakatów informacyjnych                         
w szkole oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.  

5. Uczestniczką/Uczestnikiem może być osoba, która: 
a) w chwili podpisywania deklaracji udziału w Projekcie kształci się w Szkole w jednym z zawodów 

biorących udział w Projekcie; 
b) wykazuje wolę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych  i umiejętności planowania 

kariery zawodowej, co potwierdza uzyskanie co najmniej 5 punktów w ankiecie rekrutacyjnej. 
c) zadeklaruje gotowość skorzystania z co najmniej jednej formy wsparcia w ramach projektu,                  

w tym  z doradztwa zawodowego i/lub zajęć podnoszących umiejętności zawodowe; 
6. Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/Kandydatkę formularza 

zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do 
Regulaminu.  

7. Formularz zgłoszeniowy i ankieta muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/Kandydatki. 
Ponadto w przypadku Kandydatki/Kandydata niepełnoletniego, formularz zgłoszeniowy musi 
zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego Kandydatki/Kandydata.  

8. Formularze zgłoszeniowe i ankiety należy składać w sekretariacie Szkoły oraz Biurze Projektu, pokój 
208 w godzinach pracy Szkoły.  

9. Złożenie formularzy zgłoszeniowych oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem                                      
i akceptację jego warunków.  

10. Weryfikacji formularzy zgłoszeniowych i ankiet dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora CKZiU nr 1.  

11. Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria, o których mowa w ust. 5, zostaną zakwalifikowani do 
udziału w Projekcie.  

12. Komisja Rekrutacyjna po zapoznaniu się z dokumentami rekrutacyjnymi do dnia  23.01.2019 r. 
ogłosi listę zakwalifikowanych Kandydatek/Kandydatów do Projektu oraz listę rezerwową. 
Utworzone listy będą miały charakter rankingowy, tzn. najwyższe miejsca będą zajmowały osoby 
z najwyższą punktacją. Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria rekrutacyjne, jednak nie 
zakwalifikowani do udziału w Projekcie ze względu na brak miejsc w ramach zaplanowanych form 
wsparcia nie zostali zakwalifikowani do udziału w  Projekcie zostaną umieszczeni na liście 
rezerwowej.  Dla terminów uzupełniających ustalane będą odrębne terminy.  

13. Zasady przyznawania punktacji podczas tworzenia list rankingowych stanowią załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu.  

14.  Aby stać się uczestnikiem projektu zakwalifikowani do udziału w nim Kandydaci składają                                
w sekretariacie Szkoły lub Biurze Projektu następujące formularze: 
a) Deklaracja udziału w Projekcie – załącznik nr 4 do Regulaminu  
b) Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 5  do Regulaminu  
c) Dane  Uczestnika Projektu  - załącznik nr 6 do Regulaminu  
d) Opinia wychowawcy – załącznik nr 7 do Regulaminu.  



 

4/19  
Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w 

Gliwicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 
 

 
 

15. Podpisane przez Kandydatkę/Kandydata w/w dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć do 
sekretariatu Szkoły bądź Biura Projektu.  W przypadku Kandydatki/Kandydata niepełnoletniego, 
dokumenty muszą zostać podpisane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.  

16. Dokumenty złożone po terminach naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  
17. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej 

stronie internetowej.  
18. Realizacja staży zawodowych odbywać się będzie na podstawie umów trójstronnych pomiędzy 

Pracodawcą, szkołą a uczniem.  
19. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

 
 

§ 5  Realizacja Projektu  
 

W ramach Projektu Uczennice/Uczniowie będący Uczestnikami Projektu wezmą udział                                              

w następujących formach wsparcia:  

a) doradztwo zawodowe: planowane są zajęcia indywidualne – 4  godziny;  

Ukończenie doradztwa zawodowego będzie podstawą do zakwalifikowania Uczestnika na wybrane 

szkolenia i kursy zawodowe oraz staże i praktyki zawodowe.  

b) staże zawodowe u lokalnych pracodawców;  

c) szkolenia i kursy umożliwiające zdobycie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych; 

d) dodatkowe zajęcia z języka obcego branżowego; 

e) zajęcia dodatkowe podnoszące umiejętności zawodowe w formie wykładów, wizyt studyjnych, 

spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno - gospodarczego;  

f) wycieczki przedmiotowe o charakterze edukacyjnym. 

 

§ 6 Zasady udziału uczniów w kursach/stażach zawodowych 
 

1. Warunkiem skierowania ucznia na certyfikowane kursy zawodowe jest skorzystanie                                     

z doradztwa edukacyjno – zawodowego (uczestnictwo min. 3 godz.) w ramach Projektu i opinia 

doradcy zawodowego, który określi, że dany kurs wpisuje się w indywidualną ścieżkę rozwoju 

danego ucznia (na podstawie Indywidualnego Planu Rozwoju). 

2. Uczeń może uczestniczyć maksymalnie w 2 kursach zawodowych.  

3. Warunkiem uczestnictwa ucznia w stażu zawodowym  jest skorzystanie z doradztwa 

edukacyjno – zawodowego (min. 3 godz.) w ramach Projektu i opinia doradcy zawodowego, 

który określi, że dany staż  zawodowy  wpisuje się w indywidualną ścieżkę rozwoju danego 

ucznia (na podstawie Indywidualnego Planu Rozwoju). 

4. Uczeń może uczestniczyć tylko w 1 stażu zawodowym. 

5. Za udział w stażu zawodowej Uczestniczka/Uczestnik otrzymają stypendium. 

6. Za udział w 160-godzinnym stażu Uczestniczka/Uczestnik otrzymują stypendium w kwocie 

nieprzekraczającej 1707,20 zł brutto. Wypłata stypendium następuje po zrealizowaniu                                                

i udokumentowaniu całego 160-godzinnego stażu, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 

7. Na czas trwania staży zawodowych  zostaną zawarte umowy z pracodawcami i Uczestnikami 

Projektu określające: liczbę godzin, okres realizacji, miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie 
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stażysty oraz zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu 

przyjmującego na staż. 

 
§ 7  Prawa i obowiązki Realizatora Projektu 

 

1. Realizator jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z umową zawartą z Instytucją 
Pośredniczącą oraz Regulaminem Projektu przyjętym przez Projektodawcę.  

2. Realizator przez cały okres realizacji Projektu będzie prowadził Biuro Projektu w swojej siedzibie 
przy ul.  Kozielskiej 1 w 44-100 Gliwice (siedziba CKZiU nr 1), pokój 208.  

3. Realizator zapewni wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne.  
4. Realizator zobowiązuje się sporządzić i wydać Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu zaświadczenia 

o uczestnictwie w kursach pod warunkiem co najmniej 80% frekwencji.  
5. W przypadku, gdy na skutek okoliczności leżących po stronie Instytucji Pośredniczącej, 

wstrzymane zostaną wypłaty na pokrycie kosztów form wsparcia, Realizator ma prawo do ich 
zawieszenia, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika projektu i jego rodziców/ prawnych 
opiekunów poprzez ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie WWW. Po ponownym 
uruchomieniu przez Instytucję Pośredniczącą, środków finansowych, Strony wspólnie ustalą 
terminy realizacji poszczególnych działań objętych Projektem.  

6. Zawieszenie form wsparcia nie daje Uczestnikowi prawa wysuwania jakichkolwiek roszczeń 
finansowych z tego tytułu wobec Realizatora.  

7. Realizator ma prawo:  
a. żądania od Uczestników/Uczestniczek niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń,  
b. żądania od Uczestników wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów niezbędnych 

do potwierdzania uczestnictwa w Projekcie,  
c. skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika/Uczestniczkę przyjętych zapisów regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 
Beneficjent zobowiązany jest wówczas do pisemnego uzasadnienia skreślenia z listy 
Uczestników i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ucznia/uczennicę oraz w przypadku 
uczestników/uczestniczek niepełnoletnich jego rodziców/ prawnych opiekunów  

 
§ 8 Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:  

a. nieodpłatnego uczestniczenia w przyznanych formach wsparcia oraz korzystania z pomocy 
dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu,  

b. dostępu do informacji na temat realizacji zadań,  
c. do rezygnacji z udziału w Projekcie lub jego zawieszenia w przypadku zaistnienia przyczyn 

powodujących niemożliwość uczestniczenia w formach wsparcia np.: długotrwała choroba.  
2. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do:  

a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w minimum 80% zajęć;  
b. wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji Projektu. Podczas zajęć  
i kursów dystrybuowane będą listy obecności, kwestionariusze ankiet  służące ewaluacji Projektu i 
potwierdzenia odbioru zaświadczeń;  
c. przystąpienia do testu / egzaminu sprawdzającego na zakończenie kursów, które kończą się 
egzaminem kwalifikacyjnym;  
d. bieżącego informowania Kierownika Projektu i Dyrektora CKZiU nr 1 (lub osobę przez niego 
wskazaną)  o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;  
e. do pisemnego powiadomienia Kierownika Projektu o modyfikacji swoich danych osobowych           
w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian;  
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f. Uczestnik/Uczestniczka zobligowany jest do systematycznego sprawdzania informacji 
zamieszczonych na stronie internetowej Projektu i tablicy informacyjnej Projektu.  

 
§ 9    Warunki rezygnacji 

 
1. Każdy zakwalifikowany uczestnik/czka może zrezygnować pisemnie z udziału  w projekcie  
w terminie do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo 
w biurze projektu. 
2. Uczestnik/czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie realizacji 
projektu w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą. Wymagane jest 
pisemne oświadczenie o przyczynie rezygnacji złożone u asystenta kierownika projektu. 
3. W przypadku rezygnacji uczestnika/czki w projekcie organizator dopuszcza możliwość 
przystąpienia do projektu osoby z listy rezerwowej.  
4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik/czka nie otrzyma żadnego 
potwierdzenia ukończenia wybranej formy wsparcia. 
5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 20% zrealizowanych zajęć, 
kierownik projektu ma prawo usunąć uczestnika/czkę z udziału w projekcie. 
6. W przypadku skreślenia ucznia/cy z listy uczniów Technikum Nr 5/Szkoły Branżowej I stopnia 
nr 2 uczeń/ca przestaje być uczestnikiem/czką  projektu. 

 
 

§ 10 Postanowienia końcowe 
 

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących 
wyniknąć w związku z realizacją Projektu.  

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają 
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Realizatora.  

3. Strony  wyłączają możliwość umownego  przeniesienia  praw  i obowiązków  
Uczestnika/Uczestniczki wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.  

4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego              i 
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  
                                                                                           
 

  Regulamin zatwierdził:  
 

 
 ……………………………………………………..                                           ………………………………………………… 
        data, miejscowość                                                  Dyrektor  CKZiU nr 1 w Gliwicach     
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Załącznik nr 1  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZENNICY/UCZNIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
Ja, niżej podpisana/ny   
  
…..…………………………………………………………………………………..............................,  
 (imię i nazwisko)  
  
uczennica/uczeń(1)  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice   
  
deklaruję udział w Projekcie "Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego                             
z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach ", realizowanym 
przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 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 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.  
 

Beneficjent   Miasto Gliwice  
 

Realizator projektu   
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach   

Nr projektu   
RPSL.11.02.01-24-0823/17 
 

Czas trwania projektu   02.01.2019 r. – 31.12.2020 r.  

  

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X” 

Dane osobowe  

Imię/imiona    

Nazwisko     

Data urodzenia    

Płeć   

  

Mężczyzna    Kobieta    

PESEL   
 

                      
 

Adres zamieszkania  

Miejscowość    

Kod pocztowy, Poczta    

Ulica    
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Nr domu     

Nr lokalu     

Obszar    

   Miejski    Wiejski  

Województwo     

Dane kontaktowe  

Telefon stacjonarny  
  

Telefon komórkowy   
  

Adres poczty elektronicznej   
  

Status kandydata  

Kierunek kształcenia   
(właściwe podkreślić) 

  technik handlowiec 

technik ekonomista 

   technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik obsługi turystycznej 

technik hotelarstwa 
  kucharz 

kelner 
inne…………………………………. 

Klasa   
   

Z orzeczeniem o 
niepełnosprawności  

  

  TAK    
 

 
NIE  

Nr decyzji  
   

Opiekun prawny  

Imię i nazwisko rodzica 
(opiekuna prawnego)  

   

Adres zamieszkania  
   

Telefon kontaktowy  
   

   

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

  

  

…………………………………..……………………………   
                                          podpis rodzica lub opiekuna prawnego1   

 

1)wymagany w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią  

 
 
 



 

9/19  
Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w 

Gliwicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 
 

 
 

OŚWIADCZENIA UCZENNICY/UCZNIA 

1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. 
2. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału    w Projekcie 

określone w § 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Równe szanse, lepszy 
start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do 
zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach ",   

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie    i tym 
samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em 
zakwalifikowana/y.   

4. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego 
zakończeniu.   

5. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.   

6. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

7. Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w projekcie.  

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w  celu 
przeprowadzenia rekrutacji  do  projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                         
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych. 
 

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

                         
  
…………………………………..……………………………     
   podpis rodzica lub opiekuna prawnego(2) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) niepotrzebne skreślić  
(2) wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 
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Załącznik nr 2  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 
 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób                                              

z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 
Niniejsza ankieta ma na celu określenie predyspozycji i motywacji do uczestnictwa  w Projekcie „Równe 
szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób                                                        
z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 
Proszę o dokładne zapoznanie się   z wszystkimi pytaniami i udzielenie odpowiedzi.  
Proszę o ZAZNACZENIE „X”  przy właściwej odpowiedzi.  
 
CZĘŚĆ I 

Lp.  
 

tak  nie 

1. Zdecydowałem/am się na udział w projekcie, ponieważ mam nadzieję, że 
pozwoli mi to rozwinąć moje umiejętności społeczne. 
 

  

2. Czy potrzebne Ci jest wsparcie w sprecyzowaniu planów zawodowych? 
 

  

3. Czy dostrzegasz potrzebę podnoszenia własnych  umiejętności w zakresie 
planowania kariery zawodowej? 

  

4. Czy ma masz  sprecyzowane plany zawodowe?   

5. Wykorzystuję każdą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, które 
może mi się przydać w  przyszłości. 

  

6. Czy potrafisz wymienić umiejętności niezbędne w zawodzie w którym się 

kształcisz ? 

  

7. Czy odczuwasz potrzebę podnoszenia własnych kompetencji zawodowych?    

8. Czy potrafisz wymienić umiejętności niezbędne w zawodzie w którym się 

kształcisz ? 

  

9. Czy posiadasz jakieś doświadczenie zawodowe – zdobyte podczas pracy 

sezonowej, stażu, wolontariatu? 

  

 
 SUMA : ……………………………………..
  



 

11/19  
Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w 

Gliwicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 
 

 
 

CZEŚĆ II 

W których z proponowanych form szkoleń i kursów dostępnych w ramach projektu chciałabyś/byś 
uczestniczyć? Wskaż max. 2.  

 
1. Szkoła Branżowa I stopnia nr 2  

a) Dania bankietowe w oparciu o najnowsze trendy 
b) Nowoczesne desery i ciasta restauracyjne 

 

2. Technikum nr 5 

a) Trener żywienia 
b) Barman 
c) Obsługa gości na Sali 
d) Dania bankietowe w oparciu o najnowsze trendy 
e) Nowoczesne desery i ciasta restauracyjne 
f) Barista 
g) Animacja czasu wolnego w hotelarstwie 
h) Pilot wycieczek 
i) Księgowość dla małych i średnich przedsiębiorstw 
j) Reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej 
k) Sommelier  

 

W których z pozostałych form wsparcia dostępnych w ramach projektuj chciałbyś/chciałabyś wziąć 
udział? 

a) wycieczki edukacyjne 
b) dodatkowe zajęcia z języka obcego branżowego 
c) kurs Prawa jazdy kat. B 
d) staże zawodowe u lokalnych pracodawców 

 
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

Proszę o uzupełnienie danych osobowych:  

Imię i nazwisko ………………………………………………………………  

Klasa ……………………………………………………………… 

Kierunek kształcenia ……………………………………………………………… 

  

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

                         
 …………………………………..……………………………     
   podpis rodzica lub opiekuna prawnego(1) 
 

 1) wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 
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Załącznik nr 3  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTACJI PODCZAS REKRUTOWANIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU                               
W FORMACH WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU  

„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób                                              
z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 
 

 

Numer pytania Punktacja 
 

1. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

2. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

3. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

4. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

5. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

6. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

7. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

8. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 

9. tak – 1 pkt 
 nie – 0 pkt 
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Załącznik nr 4   do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób  z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób                                              

z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 

Imię (imiona) i nazwisko    ....................................................................................................... 

Numer PESEL:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ja, niżej podpisany(a) deklaruję udział w projekcie „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób  z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 
1   w Gliwicach”  realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
Po zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oświadczam, że: 

1. w pełni akceptuję zapisy Regulaminu; 
2. spełniam  kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie; 
3. z udzielonego mi wsparcia zobowiązuję się korzystać sumiennie i w sposób 

pozwalający na jak najlepsze osiągnięcie zaplanowanych celów projektu;  
4. zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  budżetu  
państwa,  w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

5. zostałem(am) poinformowany(a), że  udział  w  Projekcie  jest  dobrowolny                                    
i  bezpłatny,  

6. zapoznałem(am) się z warunkami oraz ewentualnymi konsekwencjami rezygnacji lub 
usunięcia z Projektu określonymi w Regulaminie; 

7. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 
badaniach dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po 
zakończeniu jego realizacji; 

8. obowiązuję się do bieżącego informowania Kierownika  Projektu/Asystenta 
Kierownika Projektu  o wszelkich zmianach dotyczących moich danych zawartych                  
w dokumentach przedłożonych w trakcie rekrutacji i realizacji Projektu oraz                                 
o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie; 

9. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z realizacją 
Projektu. Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji 
zdjęć z zajęć prowadzonych w ramach Projektu na stronach internetowych 
związanych z realizowanym projektem; 

10. Świadomy(a) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

                         
  
…………………………………..……………………………     
   podpis rodzica lub opiekuna prawnego(1)   

    
1) wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 
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lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 
 

 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17  „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Równe szans, lepszy start – zwiększenie potencjału 

edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu  w CKZiU nr 1 w  Gliwicach”  

przyjmuję do wiadomości, iż:   

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy                

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.  

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl.  

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  dofinansowanego                                 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), 

w szczególności:  

• udzielenia wsparcia  

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków  

• monitoringu  

• ewaluacji  

• kontroli  

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje  

• sprawozdawczości  

• rozliczenia projektu  

• odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania  

• zachowania trwałości projektu  archiwizacji  

• badań i analiz.  

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący                             

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

– dalej: RODO), wynikający z:  

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej:  

Rozporządzenie ogólne;  

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - 

Gliwice - Miasto na prawach powiatu /  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                                  

w Gliwicach, ul.  

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne 

działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 

- 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom 

i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.  

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez 

uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji 

dokumentów.   

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia 

moich danych osobowych.  

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.  

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

  

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:   

1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*.  

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu 

na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*.  

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta  

    

   

 …..………………………….……………………  ………………………………………………………  
                     MIEJSCOWOŚĆ, DATA                        CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU**  

  

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17  „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 

DANE UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKU 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

  Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Kraj  

5 Rodzaj uczestnika  

6 Nazwa Instytucji  

7 Płeć  Kobieta        Mężczyzna 

8 Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

9 Wykształcenie  

10 
Planowana data zakończenia edukacji w placówce 

edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia 
 

Dane kontaktowe 

uczestnika 

11 Województwo  

12 Powiat  

13 Gmina  

14 Miejscowość  

15 Ulica  

16 Nr budynku  

17 Nr lokalu  
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18 Kod pocztowy  

19 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)  

20 Telefon kontaktowy  

21 Adres e-mail  

Status uczestnika 

projektu w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

22 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

23 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 

 Tak 

 Nie 

24 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

25 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących  

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

26 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 
 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

27 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 
 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 

28 

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione) 

 Tak 

 Nie 

 Odmowa podania informacji 
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29 
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu 

Osoba bierna zawodowo, w tym 

osoba ucząca się 

 

30 

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu 

Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego 2014-2020 / Zatwierdzonym 

do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 

Uczniowie i wychowankowie 

szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne, w tym szkół 

artystycznych i zawodowych, 

które realizują 

podstawę programową 

kształcenia ogólnego 

(z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych) i specjalnych; 

 

 

 

 

….............................................................                                         ..….................................................................... 

               MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                          CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 

prawnego opiekuna 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 
prawdy oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem 
faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania koordynatora 
projektu o wszelkich zmianach ww. danych. 
 

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

                         
  
…………………………………..……………………………     
   podpis rodzica lub opiekuna prawnego (1) 

 
1) wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią 
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Załącznik nr 7  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17 „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1   w Gliwicach” 

 
 
 

OPINIA WYCHOWAWCY  

 

.........................................................................                                      
imię i nazwisko ucznia  

  

 Krótka informacja o uczniu:  
 

1. zaangażowanie w wypełnianie obowiązku szkolnego (ilość punktów, które uczeń  uzyskał  

przy ocenie  z zachowania za ostatni semestr)…………………………………………………………………………..…… 

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

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

  

2. frekwencja  za ostatni semestr:  

liczba godzin nieobecnych: ................................w tym nieusprawiedliwionych: ..............................  
  

3. ocena z zachowania za ostatni semestr: ................................................................................ 
  

4. czy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (jakimi?): ............................................. 

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

        
   .................................................................................. 
   data i podpis wychowawcy   

  

 

 
 


