
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 
w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin  określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

 

2. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego  

 

3. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Żory – Lider Projektu, natomiast  Partnerami projektu 

są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Syntea S.A. 

 

4. Projekt realizowany jest w następujących szkołach: 

 Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach, 

 Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. M.Kopernika w Żorach,  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach  

 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

 

5. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 135 uczniów 3 szkół 

kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego na które 

składać się będzie: 

 

 podniesienie kompetencji miękkich 135 uczniów poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczniów poprzez szkolenia/kursy certyfikowane 

/staże  

 wzrost kompetencji 12 nauczycieli w wyniku uczestnictwa w kursach i stażach 

podyplomowych. 

 doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt. 

 

6. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu tj.: od 01.09.2017 do 

31.12.2019 roku. 

 

§ 2 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

1. Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć: zespół składający się z Dyrektora danej 

placówki oświatowej biorącej udział w Projekcie bądź jego Zastępcy oraz koordynatora w 

danej szkole i placówce wykonującego przynależne mu obowiązki , którego zadaniem jest 

rekrutacja do udziału w  Projekcie uczniów i nauczycieli  uczęszczających do danej placówki 

oświatowej lub pracujących w placówce oświatowej nim objętej. 

 



 
 

2. Projekcie - należy przez to rozumieć:  „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania 

systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  w subregionie zachodnim 

województwa śląskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 

do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT określony we wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu nr WND-RPSL.11.02.02-24-0815/17-001  wraz z późniejszymi zmianami. 

 

3. Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć: uczennica/uczeń oraz 

nauczycielka/nauczyciel uczęszczająca/y do placówki oświatowej lub pracująca/y w placówce 

oświatowej objętej Projektem, zakwalifikowana/y do udziału w nim zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie i bezpośrednio korzystająca/y z oferowanego 

wsparcia. 

 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica klas II-III techników 

uczęszczających do poniżej wymienionych placówek oświatowych prowadzących kształcenie 

zawodowe:  

 Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J.Tischnera w Żorach, 

 Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. M.Kopernika w Żorach,  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach  

 

2. Udział ucznia w projekcie zgłasza sam uczeń ( w przypadku pełnoletniości) rodzic lub    

opiekun prawny, na formularzu rekrutacyjnym (załącznik nr 1) 

 

§ 4 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1.W ramach Projektu uczniom dedykowane są formy wsparcia takie jak:  

 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe – zaplanowanie ścieżki edukacyjnej (dostępne dla 

wszystkich uczestników/czek - rozpoczęcie realizacji projektu) 

 indywidualne spotkania rozwojowe  (dostępne dla wszystkich uczestników/czek - w całym 

okresie realizacji projektu) 

 zajęcia dodatkowe zawodowe prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień 

zwiększających szanse na rynku pracy (dostępne dla wszystkich uczestników/czek  - w całym 

okresie realizacji projektu) 

 płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami (minimalna ilość godzin stażu wynosi 150h, wynagrodzenie – 

1600 zł brutto, staże dostępne są dla 50% uczestników/czek projektu - w całym okresie 

realizacji projektu) 

 

2.Formy wsparcia przewidziane w Projekcie dla nauczycieli: 

 kursy i studia podyplomowe.  
 

 

 

 

 



 
 

§ 5 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja uczniów do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny, z 

poszanowaniem zasady równości szans i zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

2. Rekrutacja uczniów do Projektu odbywać się będzie w terminie: 01-31.03.2018 

 

3. Przewidywana do zrekrutowania w poszczególnych naborach liczba uczniów 

przedstawia się w sposób następujący:  

 Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J.Tischnera w Żorach  (70 uczniów) 

 Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. M.Kopernika w Żorach  

(35uczniów) 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach (30 uczniów) 

 

4. Informacje o rekrutacji uczniów do Projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są 

na stronie internetowej miasta Żory tj: www. zory.pl oraz stronach internetowych 

placówek oświatowych biorących udział w Projekcie i zlokalizowanych w nich 

tablicach ogłoszeń. Informacje na temat Projektu przekazywane będą również w 

formie ustnej przez koordynatorów w szkołach i placówce.  

 

Dostępne będą również pod następującymi numerami telefonów:  

 (32) 43 48 123 lub (32) 43 48  122 – Wydział Edukacji UM Żory 

 

5. Rekrutacji uczniów do Projektu towarzyszyć będzie akcja informacyjno-promocyjna 

prowadzona w placówkach oświatowych biorących udział w Projekcie polegająca na 

organizacji spotkań przez koordynatorów w szkołach i placówce przy współpracy z 

wychowawcami podczas zajęć wychowawczych, w trakcie których potencjalnym 

uczestnikom przedstawiane będą ogólne założenia Projektu. Informacje o Projekcie 

przekazywane będą również rodzicom bądź opiekunom prawnym uczniów na 

zebraniach z rodzicami.  Promocji założeń Projektu posłużą także plakaty 

umieszczane w placówkach oświatowych biorących udział w Projekcie.  

 

6. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają: 
 

 Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  

 Ankietą rekrutacyjną ucznia (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) weryfikującą 

poziom zainteresowania ucznia poszczególnymi elementami założonego w Projekcie 

wsparcia, jak również jego motywacji, samooceny kompetencji zawodowych i 

umiejętności planowania kariery zawodowej oraz jego przyszłe zamierzenia. Ankieta 

posłuży także zweryfikowaniu stopnia motywacji ucznia w zakresie uczestnictwa w 

zajęciach organizowanych poza miejscem jego zamieszkania.  

 Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu) 

 



 
7. Dokumenty rekrutacyjne wymienione w pkt. 6 § 5 niniejszego Regulaminu  uzupełniane 

są i składane w wersji papierowej lub elektronicznie (za wysłany elektronicznie uznaje 

się podpisany dokument w formie skanu na adres mailowy: ed@um.zory.pl.) 

 

8. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez szkolnych koordynatorów w szkołach 

i placówce, w zorganizowanym przez niech punktach rekrutacyjnych uruchomionych 

w danej placówce oświatowej objętej Projektem lub będzie można złożyć w biurze 

projektu tj. w siedzibie Urzędu Miasta Żory mieszczącym się na ul. Rynek 9, pokój 

209, 44-240 Żory. 

 

9. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez Kandydatki/Kandydatów do udziału w 

Projekcie weryfikowane są pod względem formalnym przez szkolnych 

koordynatorów. 

  

10. W przypadku uchybień formalnych w zakresie wymagań dotyczących procedury 

rekrutacji zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Kandydatka/Kandydat do 

udziału w Projekcie może zostać wezwana/y bezpośrednio lub drogą e-mailową, 

telefoniczną bądź pisemnie do uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu trzech 

dni roboczych.  

 

11. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą zawierały braki formalne, które nie 

zostały uzupełnione w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wezwania do 

uzupełnienia nie będą rozpatrywane  

 

12. O zakwalifikowaniu Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie zdecyduje 

Komisja Rekrutacyjna działając w oparciu o założenia niniejszego Regulaminu i 

określone w nim kryteria naboru, takie jak:  

 przynależność Kandydatki/Kandydata do grupy docelowej, 

  

 Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie jest w wysokim stopniu 

zmotywowana/y do uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia 

uczniów przewidzianych w Projekcie:  

- jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna 

ocena stopnia motywacji ucznia do udziału w przewidzianych w 

Projekcie poszczególnych formach wsparcia osiąga co najmniej 80% 

przyjętej skali punktów - 7 punktów,  

- jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna 

ocena stopnia motywacji ucznia do udziału w przewidzianych w 

Projekcie poszczególnych formach wsparcia osiąga co najmniej 60% 

przyjętej skali punktów - 4 punkty.  

 

 Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie nie potrafi ocenić lub nisko 

ocenia własne kompetencje zawodowe i umiejętności planowania kariery 

zawodowej:  

- jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna 

ocena stopnia swoich kompetencji zawodowych i umiejętności 

planowania kariery zawodowej dokonana przez ucznia jest równa lub 

niższa niż 40% przyjętej skali punktów – 3 punkty.  

 



 
 Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie zamierza:  

-podejmować zatrudnienie lub podjąć działalność gospodarczą po 

zakończeniu edukacji w obecnej szkole lub zamierza łączyć 

zatrudnienie oraz kontynuowanie nauki (studia) w trybie 

niestacjonarnym - 2 punkty,  

- łączyć zarobkowe prace dodatkowe, zlecenia w obszarze 

zainteresowań oraz kontynuowanie nauki (studia) w trybie 

stacjonarnym - 1 punkt,  

- jeżeli po zakończeniu szkoły zamierza wyłącznie kontynuować naukę 

w trybie stacjonarnym - 0 punktów.  

 Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie jest w wysokim stopniu 

zmotywowana/y do udziału w przewidzianych w Projekcie formach wsparcia, 

które realizowane będą poza miejscem jej/jego zamieszkania:  

-jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna 

ocena stopnia motywacji ucznia do udziału w przewidzianych w 

Projekcie formach wsparcia, które realizowane będą poza miejscem 

jego zamieszkania osiąga co najmniej 80% przyjętej skali punktów - 2 

punkty.  

 

13. O kolejności przyjęcia Kandydatek/Kandydatów do udziału w Projekcie przesądzi 

liczba punktów zdobyta w ramach przedstawionych wyżej kryteriów oceny, zaś w 

przypadku równej liczby punktów kolejność zgłoszeń, podczas której będzie brana 

pod uwagę data złożenia dokumentów rekrutacyjnych, przy czym przez złożenie 

dokumentów rekrutacyjnych rozumiane jest dostarczenie dokumentów wymienionych 

w pkt. 6 § 5 niniejszego Regulaminu w wersji papierowej lub elektronicznej (za wysłany 

elektronicznie uznaje się podpisany dokument w formie skanu na adres mailowy: 

ed@um.zory.pl) . 

 

14. W przypadku kandydowania do udziału w Projekcie osób niepełnoletnich, wskazany 

w pkt. 6 Formularz rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)   

podpisywany jest również przez jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych.  

 

15. Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie, a w przypadku jej/jego 

niepełnoletności także rodzic bądź opiekun prawny, który nie podpisze Oświadczenia 

Uczestnika Projektu (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) oraz Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu) nie będzie mógł 

zostać ostatecznie zakwalifikowany do uczestnictwa w nim.  

 

16. Po zakończeniu weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przedłożonych przez 

Kandydatki/Kandydatów do udziału w Projekcie, Komisja Rekrutacyjna ustali listy 

uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy osób rezerwowych, na 

podstawie których Koordynator wsparcia lokalnego sporządzi analogiczne listy 

zbiorcze.  

 

17. Komisja Rekrutacyjna, za pośrednictwem szkolnego koordynatora powiadomi 

uczniów o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.  

 

18. Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy 

uczestników:  



 
 na wniosek osoby sprawującej nad nim nadzór podczas korzystania z danej 

formy wsparcia uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w 

zajęciach,  

 w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć 

przewidzianych w ramach danej formy wsparcia, z której korzysta, w 

przypadku skreślenia go z listy uczniów danej szkoły.  

 

19. Skreślenia ucznia z listy uczestników Projektu w przypadkach, o których mowa w pkt 

18 dokonywał będzie Koordynator projektu w porozumieniu ze szkolnym 

koordynatorem, wpisując równocześnie na listę uczestników Projektu osobę z listy 

rezerwowej utworzonej w placówce oświatowej, której uczniem jest lub była osoba 

skreślona z listy uczestników Projektu. W przypadku wyczerpania osób ze zbiorczej 

listy rezerwowej przewiduje się przeprowadzenie naboru uzupełniającego, z 

uwzględnieniem ww. zasad rekrutacji.  

 

20. Udział uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie mogą regulować 

odrębne umowy zawierane z nimi przez przed rozpoczęciem korzystania z danej 

formy wsparcia.  
 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

 

a) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z 

ustalonym harmonogramem zajęć, 

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłocić jego 

udział  

w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

c) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

d) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz w 

deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

e) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i 

ewaluacji projektu, 

2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela 

prowadzącego. 

 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek 

przedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji. 

 

4. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do 

udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym 

upoważnionym do przeprowadzenia kontroli Projektu. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 roku i obowiązuje do 

 

 czasu zakończenia realizacji Projektu. 



 
 

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z 

            uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę 

przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także 

pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub 

instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

 

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Załącznik nr 2 ANKIETA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC  

Załącznik nr 3 ANKIETA REKRUTACYJNA DLA NAUCZYCIELI ZAWODU I 

INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODOWEJ 

Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Załącznik nr 5 PROTOKÓŁ REKRUTACJI 

Załącznik nr 6 LISTA RANKINGOWA 

Załącznik nr 7 LISTA REZERWOWA 

Załącznik nr 8 WYKAZ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 

Załącznik nr 9 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 
Formularz Rekrutacyjny Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu może być wypełniony 

elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) w języku polskim, należy go wydrukować w całości i 

parafować na każdej stronie oraz czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach. W 

przypadku osób niepełnoletnich, podpis pod formularzem składa rodzic lub opiekun prawny. Istnieje 

możliwość zastosowania formy pisma odręcznego (pismo drukowane). Niedopuszczalna jest ingerencja w 

treść Formularza Rekrutacyjnego, usuwanie zapisów, logotypów. Warunkiem rozpatrzenia formularza jest 

wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Należy wypełnić tyko pola na białym tle oraz zaznaczyć znakiem 

‘x’ odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru (np. tak, nie). Każde pole powinno być wypełnione 

(zaznaczone tak lub nie). Edytowanie pól z szarym tłem jest niedozwolone. 

 

Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić osobiście, każdy kandydat na uczestnika projektu wypełnia osobną  

wersję formularza. 
  

 
Formularz rekrutacyjny uczniów i nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w ramach projektu „Kariera i 

Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w 

subregionie centralnym województwa śląskiego” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-20, działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - 

RIT  

Beneficjent  Żory – Miasto na prawach powiatu 

Partnerzy 
Syntea S.A. 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Tytuł projektu 

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania 

systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy  

Nr projektu WND-RPSL.11.02.02-24-0815/17-001 

Okres realizacji projektu 01.08.2017 – 31.12.2019 

CZĘŚĆ I  

Lp.  Lp. Nazwa Dane Kandydata/Kandydatki 

I 
Dane 

osobowe 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Wykształcenie 

gimnazjalne (ISCED 2)  

policealne ( ISCED 4) [dot. nauczycieli]  

wyższe (ISCED 5-8) [dot. nauczycieli]  

 

5 Kraj   

6 Płeć  

7 

Wiek w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

 

II Adres zamieszkania1 

1 Ulica  

2 Nr domu  

3 Nr lokalu  

4 Miejscowość  

5 Kod pocztowy  

                                                           
1 Adres zamieszkania – oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z brzmieniem rozdziału II 

art.25 Kodeksu Cywilnego i jednocześnie art.27 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności/Dz. U z 2010 r. Nr 217, poz.1427, Nr 
239, poz.1593/). 



 

III 

Dane kontaktowe 

Kandydata/tki 

do projektu 

1 Telefon kontaktowy  

2 Adres e-mail  

3 

Adres do 

korespondencji (jeżeli 

jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

IV Dane szczegółowe 1 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

 Osoba z niepełnosprawnościami  

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących   w tym: w 

gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

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

utrzymaniu  

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

V 

Status osoby na 

rynku pracy w chwili 

składania wniosku: 

1 

 bezrobotna 

 długotrwale bezrobotna 

 osoba niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 inne 

 bierna zawodowo 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 osoba ucząca się 

 inne 

 zatrudniona [dot. 

nauczycieli] 

 osoba pracująca na własny rachunek 

 osoba pracująca w administracji rządowej 

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba pracująca w MMŚP 

 inne 

Wykonywany zawód  

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

VI 
Status prawny – czy 

Kandydat/tka 

1 Jest osobą fizyczną pełnoletnią2   

2 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych3   

Należy zaznaczyć tylko jedno pole z wierszy poniżej 

VII 

Status Kandydata/tki 

- Ucznia / 

Nauczyciela 

 

1 Nazwa szkoły 

Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa 

Tischnera w Żorach  

 

Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych 

im. Mikołaja Kopernika w Żorach   

 

Centrum Kształcenia zawodowego i 

Ustawicznego w Żorach 

 

Status Kandydata/tki 

- Ucznia  

2 Kierunek kształcenia  

3 Klasa  

Status Kandydata/tki 

Nauczyciela 
4 Przedmiot nauczania  

 

Data i czytelny podpis Kandydata/tki 

 

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego (jeżeli dotyczy) 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Osoba fizyczna - to osoba, która ze względu na przyznaną mu przez prawo zdolność prawną traktowany jest jako podmiot praw i 

obowiązków. Z momentem uzyskania pełnoletności, nie będąc ubezwłasnowolnionym, człowiek uzyskuje pełną zdolność do czynności 
prawnych i dzięki temu może samodzielnie dokonywać czynności prawnych. 
3 Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – osoba, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania własnymi 

działaniami. 

 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” 

 

Ankieta rekrutacyjna  

dla uczniów/uczennic zainteresowanych uczestnictwem w ramach projektu „Kariera i Kompetencje - 

zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie 

zachodnim województwa śląskiego” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20, działania 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, 

poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego 
 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata/-tki  

Numer PESEL  

Adres email kandydata/-tki  

Nazwa szkoły  

Kierunek kształcenia  

Klasa  

 

 

 

1. Z których form wsparcia dostępnych w ramach Projektu chciałby Pan/Pan skorzystać? 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe – zaplanowanie ścieżki edukacyjnej (dostępne dla 

wszystkich uczestników/czek - rozpoczęcie realizacji projektu) 

 indywidualne spotkania rozwojowe  (dostępne dla wszystkich uczestników/czek - w całym 

okresie realizacji projektu) 

 zajęcia dodatkowe zawodowe prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień 

zwiększających szanse na rynku pracy (dostępne dla wszystkich uczestników/czek  - w całym 

okresie realizacji projektu) 

 płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami (minimalna ilość godzin stażu wynosi 150h, wynagrodzenie – 

1600 zł brutto, staże dostępne są dla 50% uczestników/czek projektu - w całym okresie 

realizacji projektu) 

 

2. Wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach projektu odbywać się będzie poza godzinami 

zajęć szkolnych, w Pana/Pani czasie wolnym, w takim razie: 

 jestem zainteresowany udziałem w swoim wolnym czasie tylko w niektórych z powyżej 

przeze mnie zaznaczonych zajęciach (połową lub mniej) 

 jestem zainteresowany udziałem w swoim wolnym czasie w większości powyżej przeze mnie 

zaznaczonych zajęć 



 
 jestem zainteresowany udziałem w swoim wolnym czasie we wszystkich powyżej przeze mnie 

zaznaczonych zajęciach 

 

3. Jak oceniam atrakcyjność dla mnie i mojej przyszłej pracy zawodowej poszczególne formy 

wsparcia dostępne w ramach Projektu (w skali od 1 – najmniej do 5 najwyżej)   

  doradztwo edukacyjno-zawodowe - badanie predyspozycji zawodowych i potencjału 

kariery (dostępne dla wszystkich uczestników/czek - rozpoczęcie realizacji projektu) 

 indywidualne spotkania rozwojowe - coaching kariery  (dostępne dla wszystkich 

uczestników/czek - w całym okresie realizacji projektu) 

 kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających 

szanse na rynku pracy (dostępne dla wszystkich uczestników/czek  - w całym okresie 

realizacji projektu) 

 płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami  

 

4. Czy konieczność dojazdu (bezpłatnego) na wybrane kursy i szkolenia do innej miejscowości 

będzie stanowić dla mnie przeszkodę? 

 tak 

 nie  

 nie dotyczy 

 

5. Czy konieczność dojazdu (bezpłatnego) na staż zawodowy do innej miejscowości będzie 

stanowić dla mnie przeszkodę? 

 tak 

 nie  

 nie dotyczy 

 

6. Dany rodzaj zajęć w czasie jego trwania okazuje się nudny, ale wiesz, że aby go zaliczyć 

musisz być obecny na wszystkich zajęciach, co robisz?    

 rezygnuję  z udziału z tych zajęć i całego projektu – następne zajęcia będą tylko gorsze 

 rezygnuję z udziału z tych zajęć i nie chcę innych w zamian, ale wezmę udział w następnym 

rodzaju wsparcia 

 rezygnuję  z udziału z tych zajęć i proszę o zmianę na inne 

 kontynuuję uczestnictwo w tych zajęciach, ale staram się je rozweselić po swojemu  

 kontynuuję uczestnictwo w tych zajęciach - może mi się do czegoś kiedyś przydadzą 

 

7. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń z wykorzystaniem skali (od 1 – całkowicie 

się z tym nie zgadzam do 5 – całkowicie się z tym zgadzam) 

Udział w Projekcie stanowi dla mnie:  

 wyzwanie, któremu chcę sprostać  

 szansę na znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy 

  możliwość poszerzenia swojej wiedzy  

 okazję do zdobycia nowych doświadczeń  

  urozmaicenie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole 

8. Czy kiedykolwiek korzystała/korzystał Pani/Pan z usług doradcy zawodowego? 

 tak  

 nie 

 nie wiem 

 

9. Czy posiada Pan/Pani już jakieś certyfikaty lub uprawnienia zawodowe lub takie, które są 

przydatne w pracy zawodowej? 

 tak  



 
 nie 

 nie wiem 

 

10. Czy w zawodzie, którego się Pan/Pani uczy, do podjęcia pracy niezbędne są jakieś 

certyfikaty lub uprawnienia zawodowe? 

 tak, są konieczne od momentu przyjęcia do pracy 

 nie, lub można je uzupełnić po zatrudnieniu 

 nie wiem 

 

11. Jak ocenia Pani/Pan swoje kompetencje zawodowe? 

  wysoko  

  średnio  

  nisko 

 

12. Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności planowania kariery zawodowej? Proszę użyć skali 

od 1 do 5 (od 1 – bardzo nisko do 5 – bardzo wysoko) 
…. 

 

13. Czy ma Pani/Pan sprecyzowane plany zawodowe? 

  tak  

  nie 

 

14. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń z wykorzystaniem skali (od 1 – całkowicie 

się z tym nie zgadzam do 5 – całkowicie się z tym zgadzam) 

 Uważam, że mam wiele pozytywnych cech 

 Często popełniam błędy 

 Nie wierzę we własne siły 

 Niepokoję się o swoją przyszłość 

 Mam powody, aby być z siebie dumną/dumnym 

 Potrafię osiągnąć to, co sobie zamierzyłam/zamierzyłem 

 

15. Z podanych par stwierdzeń proszę ocenić w skali od 1 do 5, w jakim stopniu dotyczą one 

Pani/Pana osoby. 

 od „zniechęcam się szybko, jeśli coś mi się nie udaje - 1 pkt. do „jestem bardzo 

wytrwała/wytrwały w dążeniu do celu” - 5 pkt.  

 od „wolę się nudzić niż ciężko pracować” - 1 pkt. do „jestem osobą bardzo pracowitą” - 5 

pkt.  

  od „lubię tylko najprostsze zadania” - 1 pkt do „lubię wykonywać tylko zadania trudne” - 

5 pkt 

16. Proszę uważnie przeczytać następujące stwierdzenia i zaznaczyć, w jakim stopniu odnoszą 

się one do Pani/Pana  z użyciem skali (1 - całkowicie odnosi się do mnie, 2 - częściowo odnosi 

się do mnie, 3 - nie mam zdania, 4 – prawie w ogóle nie odnosi się do mnie, 5 - całkowicie nie 

odnosi się do mnie) 

 jestem gotowa/-y wykorzystać każdą racjonalną szansę 

 dążę do osiągania celów, które często przekraczają moją wyobraźnię i możliwości 

 działam zawsze ze strachem przed porażką 

 postrzegam niepowodzenia jako skutek własnej wady, czy nieporadności 

 chętnie proponuję pomoc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują 

 potrzebuje pomocy i dlatego nie mam możliwości pomagania innym 

 jestem gotowa/-y zmienić swoje dotychczasowe życie aby stać się samodzielnym 

finansowo 

 nie chcę niczego zmieniać w dotychczasowym życiu potrzebuję tylko pracy 



 
 

 

17. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 prawdopodobieństwo (1 – najmniej, 5 najbardziej 

prawdopodobne) własne decyzje po zakończeniu edukacji w obecnej szkole 

 nie zamierzam szukać pracy lub kontynuować nauki 

 znajdę pracę lub podejmę działalność gospodarczą, nie kontynuując nauki 

 znajdę pracę lub podejmę działalność gospodarczą, uzupełniając wiedzę kursami i szkoleniami 

 znajdę pracę lub podejmę działalność gospodarczą oraz będę kontynuować naukę (studia) w 

trybie zaocznym 

 będę kontynuować naukę (studia) w trybie dziennym i łączyć zarobkowe prace dodatkowe, 

zlecenia w obszarze zainteresowań 

 będę kontynuować naukę (studia) w trybie dziennym i na razie nie szukać pracy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” 

 

 

Ankieta rekrutacyjna  

 

dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych 

uczestnictwem w ramach projektu „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” 

realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-20, działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego. 

Imię i nazwisko kandydata/-tki  

Numer PESEL  

Adres email kandydata/-tki  

Nr telefonu kontaktowego  

Nazwa szkoły  

Nazwy przedmiotów zawodowych 
kandydata/-tki 

 

 

1. Z których form szkoleń chciałby Pani/Pan skorzystać?  

 Kurs operatora dronów Kurs BVLOS – 4-6 dni 

 Kurs instruktorski  INS – 2-3  dni +  praktyka 3-5 dni  

 Inne, jakie: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

 

2. Z których studiów podyplomowych  chciałby Pan/Pani skorzystać? 

 Logistyka transportu – 2 semestry 

 Projektowanie i stylizacja ubioru – 2 semestry 

 Reklama cyfrowa  z elementami tech. multimedialnych i fotopoligraficznych – 2 semestry 

 Inne, jakie: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

3. Wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach projektu odbywać się będzie w większości 

poza godzinami pracy w szkole, w takim razie: 

 jestem zainteresowany udziałem w swoim wolnym czasie tylko w niektórych z powyżej 

przeze mnie zaznaczonych zajęciach (połową lub mniej) 

 jestem zainteresowany udziałem w swoim wolnym czasie w większości powyżej przeze mnie 

zaznaczonych zajęć 

 jestem zainteresowany udziałem w swoim wolnym czasie we wszystkich powyżej przeze mnie 

zaznaczonych zajęciach 

4. Czy konieczność dojazdu  (nie refundowanego) na wybrane kursy i szkolenia w 

miejscowości, w której pracuję będzie stanowić dla mnie przeszkodę? 

 tak 

 nie  

 może stanowić przeszkodę w zależności od czasu i miejsca dojazdu 
 

 



 
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” 

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania 

systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją 

projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 

3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa  

w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  

w ramach projektu; 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL 

na lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi  

art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym: 

a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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; 

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006; 

c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1460 z późn. 

zm.); 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - 

– Żory - miasto na prawach powiatu, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, Katowickiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, Syntea Spółka 

Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin  - oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 

lub Partnerów uczestniczą w realizacji projektu – jeśli dotyczy Moje dane osobowe mogą zostać 

powierzone do przetwarzania 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; 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego 

prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;  

 

 



 
7. 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; 

8. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

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

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta; 

9.  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

…..………………………….………………

…… 

 

 

 

 

………………………………………………………

…… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 



 
 
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie 

dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” 

 
PROTOKÓŁ REKRUTACJI 

 

Do projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11., działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

W dniach ………........................................................ Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 

1. …........................................................................................... 

2. …........................................................................................... 

3. …........................................................................................... 

4..................................................................................................... 

 

przeprowadziła zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępu, rekrutację uczniów . 

 

Po przeanalizowaniu ……….. formularzy rekrutacyjnych do w/w zajęć realizowanych w 

ramach projektu wybrano uczniów posiadających*: 

 

a) …............................................................................................................................................. 

........... 

b) …............................................................................................................................................. 

........... 

c) …............................................................................................................................................. 

.......... 

W załączeniu listy rankingowe i rezerwowe do danego rodzaju wsparcia. 

 

 

Podpisy Członków komisji: 

1. …………………. 

2. ……...........……. 

3. …………………. 

4. 

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

 

 

 

 

 

 

 

* wypisać kryteria dostępu do w/w zajęć 

 



 
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie 

dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” 

 

LISTA RANKINGOWA NR …. 

 
Uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. „Kariera i 

Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, osi priorytetowej 11.,działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego  

 

realizowanego ..................................................................... 

                                         (nazwa szkoły) 

   

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania Klasa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Podpisy Członków komisji: 

 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie 

dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” 



 
 

LISTA REZERWOWA NR …. 

 
Uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. „Kariera i 

Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, osi priorytetowej 11.,działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego  

 

realizowanego ..................................................................... 

                                         (nazwa szkoły) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania Klasa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Podpisy Członków komisji: 

 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie 

dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” 



 
 

 

WYKAZ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 
 

 
Uczniów/uczennic zakwalifikowanych do zajęć w ramach projektu pt. „Kariera i 

Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, osi priorytetowej 11.,działania 11.2., poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego  

 

realizowanego ..................................................................... 

                                         (nazwa szkoły) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania Forma wsparcia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

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

(data i podpis koordynatora  projektu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie 

dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” 



 
 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

Ja, niżej podpisana/ny…..………………………………………………................................... 

                                                         (imię i nazwisko) 

 

 uczennica/uczeń szkoły …………………................................................................................. 

 

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

                                   (pełna nazwa szkoły i typ szkoły, adres)  

 

deklaruję udział w Projekcie „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 11.,działania 11.2., poddziałania 

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.  

 

1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału 

w Projekcie określone w regulaminie rekrutacji. 

 

2. 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.   

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu 

oraz po jego zakończeniu.  

4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany                                

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

  

  

 

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

   miejscowość i data                                                   podpis uczestnika projektu 

 

 

            

       ............................................. 
       podpis rodzica lub opiekuna prawnego* 

 

 

 

 

*wymagany, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią    

 


