Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ REKRUTACYJNY

projektu „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16 skierowanego do
uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie prowadzonego przez Powiat
Kutnowski/Zespół Szkół nr 1 w Kutnie w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działania XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data i godzina złożenia formularza rekrutacyjnego: ………………………………………………………

1. Dane osobowe ucznia
Lp. Nazwa
1 Imię
2 Nazwisko
3 PESEL
4 Kraj
Dane uczestnika

5 Rodzaj uczestnika
6 Nazwa Instytucji
7 Płeć
8 Miejsce urodzenia
9 Wiek w chwili przystąpienia do projektu
10 Wykształcenie
11 Województwo
12 Powiat
13 Gmina
14 Miejscowość

Dane kontaktowe
uczestnika

15 Ulica
16 Nr budynku
17 Nr lokalu
18 Kod pocztowy
19 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
20 Telefon kontaktowy
21 Adres e-mail
22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Szczegóły i rodzaj
wsparcia

23 Data zakończenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili
24 przystąpienia do projektu
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25 Wykonywany zawód
26 Zatrudniony w
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia
27 udziału w projekcie
Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia
28 udziału w projekcie
29 Inne rezultaty dotyczące osób młodych
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie
30 z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
31 Rodzaj przyznanego wsparcia
32 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
33 Data zakończenia udziału we wsparciu
34 Data założenia działalności gospodarczej
Kwota przyznanych środków na założenie
35 działalności gospodarczej
36 PKD założonej działalności gospodarczej
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
37 etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
38 dostępu do mieszkań
39 Osoba z niepełnosprawnościami

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

Osoba przebywająca w gospodarstwie
40 domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi
41 pozostającymi na utrzymaniu
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
42 utrzymaniu
Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej
43 (innej niż wymienione)
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu
Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny
44
Województwa Łódzkiego 2014-2020 /
Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu
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2. Informacje o szkole
Pełna nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno
kierunek …………………………………….………..………………... klasa …………………………………………….………………………
3. Informacja o spełnianiu co najmniej jednego z kryteriów
1)
2)
3)
4)

Liceum / Technikum
Klasa II / Klasa III/ Klasa IV
Kobieta TAK NIE
Uczeń uzdolniony TAK NIE (jeśli tak wybierz przedmioty zainteresowań)
a. matematyka,
b. informatyka,
c. chemia,
d. fizyka,
e. geografia,
f. język angielski

5) Uczeń z trudnościami w nauce TAK NIE ( jeśli tak wybierz przedmioty z którymi masz
trudności)
a. matematyka,
b. język angielski,
c. informatyka
6) Uczeń niepełnosprawny/ z orzeczeniem TAK NIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
zgodnie z art. 270 KK i świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam,
że wykazane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Jednocześnie, wyrażam wolę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych
zawartych w ankiecie rekrutacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) do celów związanych z realizacją projektu: rekrutacją,
monitoringiem, ewaluacją, sprawozdawczością i kontrolą projektu „Klucze do sukcesów - podniesienie
jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr RPLD.11.01.0210-B036/16
Oświadczam także, iż zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Klucze do sukcesów podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr
RPLD.11.01.02-10-B036/16 jest współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działania XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

………………………………………
Data

………………………………………………………
Czytelny podpis ucznia ( Imię i nazwisko)
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