
  

 

Załącznik nr 1.1 

Karta rekrutacyjna do projektu 

„Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” 

Grupa I Gastronomiczna  

LP Nazwa 

1 Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” 

2 Nr projektu:   RPWM.02.04.01-28-0041/20 

3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt 2. Kadry dla gospodarki 

4 Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 2.4 Rozwój wykształcenia i szkolenia zawodowego 

5 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 

2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, realizowanego przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku obejmującym następujące działania: 

A. 

Działania w projekcie 

Diagnozowanie uczestnika pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuacji nauki 

Kurs kelner barman  dla uczniów mających staż na stanowisku obsługa kelnerska (72h)  

Kurs baristy dla uczniów mających staż na stanowisku obsługa kelnerska (20h) 

Szkolenie kulinarne dla uczniów mających staż na stanowisku pomoc kuchenna (60h) 

Staż zawodowy (150h) 

B.  

Dane osobowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 

 

Płeć *           □Kobieta        □Mężczyzna 

Wykształcenie Gimnazjalne 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

obszar* □Miasto  □Wieś 

Kod pocztowy/Poczta  

Miejscowość  



  

 

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

Dane szkoły 

Nazwa Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

Adres Al.Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk 

Klasa* □ II GTP 

□ II GT 

□ III GT 

□ IV GT 

* zaznacz X we właściwym polu 

C. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że spełniam warunki udziału w projekcie. W 

przypadku potwierdzenia nieprawdy jestem gotowy ponieść konsekwencje (wykluczenie z projektu). 

Zostałam/em poinformowana/y, iż projekt „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

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

Data i miejscowość       podpis uczestnika 
 
        …................................................................. 

        Również podpis opiekuna prawnego  

        w przypadku uczestników niepełnoletnich 

D.(wypełnia koordynator projektu) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z 

zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

TAK 

NIE  

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia  

 

E. Jeżeli jesteś uczniem z niepełnosprawnością (prosimy o podanie szczególnych potrzeb, które muszą zostać 

spełnione, aby w pełni zrealizować działania w projekcie) 

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

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

F. Załącznik do karty rekrutacyjnej 

□ oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

□ deklaracją uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu) 

□ zaświadczenie ze szkoły, iż jest się uczniem ZSEiT w Pasłęku /lub kserokopia legitymacji szkolnej 

□ orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych) 

□ oświadczenie uczestnika projektu o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej 

□ zaświadczenie uczestnika projektu o czynnym udziale w pracach społecznych, wolontariacie (zaświadczenia …..szt) 


