Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu
„Powiatowi Zawodowcy”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla uczestników projektu „Powiatowi Zawodowcy”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży
rok szkolny ………… / ….…….

Lp.

Nazwa

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

PESEL

4.

Nazwa szkoły

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Szkoła Branżowa I stopnia nr 1 w Chełmży (Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 1 w Chełmży)

 Technikum w Chełmży
5.

Klasa

6.

Zawód

………………….............

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

Wybrane formy wsparcia
Szkolny Punkt Informacji i Kariery

l. godz.

1.

-

doradztwo edukacyjno-zawodowe



Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu:
1.
2.
3.
4.

e-sport
wyjazd na targi gier komputerowych PGA
podstawy robotyki
wyjazd na zajęcia laboratoryjne (wykłady) z podstaw robotyki – UMK Toruń/WSG
Bydgoszcz
5.
kurs opieki nad dzieckiem zdrowym
6.
kurs opieki nad dzieckiem chorym
7.
kurs pierwszej pomocy
8.
kurs dietetyczny catering
9.
wyjazd na targi Eurogastro – Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
10.
kurs kelnerski pierwszego stopnia
11.
kurs dekoracji stołu z elementami carvingu i florystyki
12.
kurs cukiernika
13.
kurs przedstawiciel handlowy z językiem angielskim zawodowym
Staże i praktyki zawodowe
1.
2.

praktyka zawodowa
staż zawodowy

20
20
30
30
30
40
40
40
40
120
150
150
















Oświadczam, że:
1

 uczestniczyłem/łam
 nie uczestniczyłem/łam
w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej 10
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

……………………………………………………
Data i podpis uczestnika projektu

……………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego

2

KARTA REKRUTACYJNA UCZESTNIKA PROJEKTU

Potwierdzenie statusu ucznia
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani:……………………………………………….…………...........................…………
jest uczniem/uczennicą:
 Szkoły Branżowej I stopnia w nr 1 w Chełmży (Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Chełmży)
 Technikum w Chełmży

zawód ………………………………………………………………...............………………………. klasa ………………….

Kryteria premiujące
[stosowane w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie]

lp.

nazwa kryterium

waga punktowa

1

ocena z zachowania z poprzedniego roku
szkolnego1

2

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z
poprzedniego roku szkolnego

3

status kobiety w zawodach mieszanych pod
względem płci
nauka w zawodzie z listy zawodów w obrębie
regionalnych inteligentnych specjalizacji
województwa kujawsko-pomorskiego2

zachowanie b.dobre i wyżej – 10 pkt
zachowanie dobre – 5 pkt
zachowanie poprawne i niżej – 0 pkt
średnia 4.0 i wyżej – 10 pkt
średnia 3.9 –3.0 – 5 pkt
poniżej 3.0 – 0 pkt
tak – 10 pkt

4

ocena /
status

punkty

tak – 10 pkt

razem

………………….................………………………..
Podpis pracownika szkoły / wychowawcy klasy

1

W przypadku ucznia kl. I pod uwagę brana jest średnia z przedmiotów zawodowych i z zachowania z I semestru.
Zgodnie z załącznikiem nr 36 do dokumentacji konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17 są to następujące zawody: technik żywienia i
usług gastronomicznych, kucharz, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik
logistyk, technik spedytor.
2

3

Wyniki rekrutacji na poszczególne formy wsparcia
rok szkolny ………… / ….…….

zakwalifikowano


lista
rezerwowa


nie
zakwalifikowano


e-sport
wyjazd na targi gier komputerowych PGA
podstawy robotyki
wyjazd na zajęcia laboratoryjne (wykłady) z podstaw robotyki –
UMK Toruń/WSG Bydgoszcz
5.
kurs opieki nad dzieckiem zdrowym
6.
kurs opieki nad dzieckiem chorym
7.
kurs pierwszej pomocy
8.
kurs dietetyczny catering
9.
wyjazd na targi Eurogastro – Międzynarodowe Targi
Gastronomiczne
10.
kurs kelnerski pierwszego stopnia
11.
kurs dekoracji stołu z elementami carvingu i florystyki
12.
kurs cukiernika
13.
kurs przedstawiciel handlowy z językiem angielskim zawodowym
Staże i praktyki zawodowe

















































1.
2.










Szkolny Punkt Informacji i Kariery
1.

doradztwo edukacyjno-zawodowe

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu:
1.
2.
3.
4.

praktyka zawodowa
staż zawodowy

Podpisy członków komisji rekrutacyjnej:

Chełmża, …………………………….

4

