
 
 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY  DO  PROJEKTU 
Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy! 
Współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  

Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 
DANE OSOBOWE 

1.                                             

  Nazwisko           

2.                                 3.   -   -     

  Imię (imiona)   Data urodzenia (dd-

mm-rrrr) 4.                        5.    -    -   -         

  Numer PESEL 

 

 

      NIP       

6.                                     mias

to 

  wieś 

  Miejsce urodzenia (miejscowość)                                             Kraj 

7.                                             

  Województwo urodzenia (według nowego podziału) 

8.                                     mias

to 

  Wieś 

 

 

 

 Miejscowość zameldowania            

9.                                              

   Województwo zameldowania 

10

.  

 

 

 

 

                                           

  Ulica  nr domu nr 

mieszkania 11

. 

                  12

. 

                        

  Gmina    Powiat 

13

. 

                                            

  Miejsce zamieszkania: 

Miejscowość 

 Ulica  nr domu nr 

mieszkania    -                                          

  Kod pocztowy Poczta           

14

. 

                

  Nr telefonu kontaktowego  E-mail   

 



 
 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU (proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole) 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia  
☐ TAK           ☐ NIE         ☐ Nie wyrażam zgody na podanie informacji 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkania   
☐ TAK           ☐ NIE          

Osoba z niepełnosprawnościami  

☐ TAK           ☐ NIE         ☐ Nie wyrażam zgody na podanie informacji 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  

☐ TAK           ☐ NIE          

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

☐ TAK           ☐ NIE          

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu  

☐ TAK           ☐ NIE          

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej – innej niż wymienione powyżej  

☐ TAK           ☐ NIE         ☐ Nie wyrażam zgody na podanie informacji 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE (proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednie pole) 

Kierunek kształcenia   

☐ Technik architektury krajobrazu 

☐ Technik technologii żywności 

☐ Technik rolnik 

 

 



 
 

Klasa  

☐ I                ☐ II              ☐ III              ☐ IV 

Czy kiedykolwiek odbywałaś/eś staż w przedsiębiorstwie? 

☐ TAK           ☐ NIE          

Czy kiedykolwiek brałaś/eś udział w zajęciach dodatkowych organizowanych na 

terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach?  

☐ TAK           ☐ NIE          

 Jeśli TAK, jakie to były zajęcia (proszę wymienić) 

a) …………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

 

Data  Czytelny podpis Uczestnika 
 
…………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………….. 

 Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  
(w przypadku  niepełnoletnich Uczestników) 

  
……………………………………………………………………………………… 

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

Do formularza zgłoszeniowego proszę dołączyć następujące dokumenty: 
1. Kserokopię dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego dane 

osobowe. 
2. Deklarację udziału w Projekcie 
3. Oświadczenie dotyczące danych osobowych 

 
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tzn. 
na kserokopiach dokumentów należy odręcznie napisać sformułowanie  „za 
zgodność  
z oryginałem” i postawić obok własnoręczny podpis). 


