FORMULARZ REKRUTACYJNY
do Projektu „ PROFESJONALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W Bielsku Podlaskim” o nr RPO.03.03.01-20-0113/16
w roku szkolnym 2019/20 skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
ul. Szkolna 12, 17-100 Bielsk Podlaski
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE RUBRYK I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM ODPOWIEDNIEGO KWADRATU W BIAŁYM POLU
Dane Kandydata/tki

Dane kontaktowe / miejsce zamieszkania

KLASA / SYMBOL KIERUNKU

WOJEWÓDZTWO

IMIĘ / IMIONA

POWIAT/ GMINA

NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PESEL

OBSZAR ZAMIESZKANIA

PŁEĆ

K

M

SPECJALNE POTRZEBY
EDUKACYJNE (SPE)
DYSFUNKCJA
W RODZINIE
TRUDNA SYTUACJA
MATERIALNA*

 Tak (Opinia/ Orzeczenie Poradni)
 Nie

KOD POCZTOWY

 Tak

 Nie

TEL. KONTAKTOWY

 Tak

 Nie

ADRES E-MAIL:

 Obszar miejski
 Obszar wiejski

ULICA/ NR BUDYNKU / LOKALU

ZAZNACZ KRZYŻYKIEM WYBRANY KURS ZAWODOWY:
 Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Wpisz średnią ocen**
z przedmiotów zawodowych:

 Obsługa suwnic w Kat.IIS

 Kurs SEP do 1 kV

*oznacza miesięczny dochód na jednego członka rodziny, który nie przekracza 674,00 zł. netto - zgodnie z art.32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428)
**dotyczy oceny i średniej ocen uzyskanych w I semestrze roku szkolnym 2019/20r.
OŚWIADCZENIA:

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie dane zawarte
w niniejszym formularzu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję warunki określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Profesjonalne
kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” finansowanym z UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w projekcie „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

_______________________
Miejscowość, data

___________________________________
Czytelny podpis pełnoletniego ucznia / uczennicy

