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Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

ANKIETA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW  
TECHNIKUM NR 1 W STARACHOWICACH 

 
 
 
 
 

 
Dane projektu: 
 

Tytuł projektu  
Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla 
Starachowic 

Numer i nazwa poddziałania 
RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
oraz wsparcia na rzecz tworzenia CKZiU 

Okres realizacji 01.10.2017 – 31.08.2019 

Realizator 

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 
ul. Mała 14, 25-012 Kielce  
w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „Starachowice” S.A.   
BIURO PROJEKTU 
UL. ZGODNA 2, 27-200 STARACHOWICE 

 
 
 

I. Dane kandydata: 
 

Nazwisko i Imię 
 

 
 

Data i miejsce urodzenia  
 
 Miejsce zamieszkania  
 
 Numer telefonu  
 

 Numery telefonów 
rodziców/opiekunów 

(dotyczy ucznia niepełnoletniego) 

 
 
 

Nazwa i adres szkoły, do której 
uczęszcza kandydat 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach 

 
Klasa, do której aktualnie uczęszcza 
kandydat  (proszę  wstawić  X) 

 II      III      

Zawód, w którym kształci się 
kandydat (proszę  wstawić  X) 

 TECHNIK GEODETA 
 

 TECHNIK HOTELARSTWA 
 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

 
 
 
 

II. SZKOLENIA wybierane przez kandydata  
(proszę  wstawić  X) 

1. JĘZYK ANGIELSKI  ZAWODOWY  
 
 
  

 
 
 
 
 

Data dostarczenia formularza 
 

Podpis osoby przyjmującej 
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III. KURSY ZAWODOWE wybierane przez kandydata z kierunku kształcenia:  
 

TECHNIK GEODETA 
– wybierz maksymalnie 2 kursy 

 (proszę  wstawić  X) 

1. 
 
PRAWO JAZDY KAT. B   

 

2. 
 
OBSŁUGA PROGRAMU EW MAPA 

 

3. 
 
KURS AutoCAD 

 

 
 
WARSZTATY WYJAZDOWE – POMIARY GEODEZYJNE 

 

 
TECHNIK HOTELARSTWA    

– wybierz maksymalnie 2 kursy 
(proszę  wstawić  X) 

1. 
 
OBSŁUGA PROGRAMU CHART   

 

2. 
 
KURS BARMAŃSKI I STOPNIA 

 

3. 
 
KURS BARISTYCZNY 

 

 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

                                                                                                                                                           (proszę  wstawić  X) 

1. 
 
KURS BARMAŃSKI I STOPNIA 

 

2. 
 
KURS BARISTYCZNY 

 

 

IV. POZOSTAŁE KRYTERIA REKRUTACJI                                          

1. Informacja kandydata o sytuacji osobistej i rodzinnej* 

*Pouczenie: Udzielenie poniższych informacji jest dobrowolne. Jednakże zaistnienie jednej z 
wymienionych przesłanek powoduje pierwszeństwo w procesie rekrutacji. 
 

  RODZINA WIELODZIETNA  (3 i więcej dzieci na utrzymaniu)               TAK                        NIE 

  BEZROBOTNI RODZICE/OPIEKUNOWIE                    MATKA                   OJCIEC 

  UCZEŃ – OSOBA Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI           TAK                        NIE 

 

2. Informacja kandydata o frekwencji i zachowaniu w roku szkolnym 2016/2017  
 

W roku szkolnym 2016/2017 w II semestrze uzyskałem/am: 

frekwencję:  ……………   % 

zachowanie: ……………………  
(wg skali ocen z zachowania - wzorowe, bardzo dobre,  dobre poprawne, nieodpowiednie, naganne) 
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V. REKOMENDACJA WYCHOWAWCY KLASY: 

 

Potwierdzam prawidłowość informacji udzielonych przez ucznia/uczennicę w ankiecie rekrutacyjnej 
i rekomenduję jego/jej udział w projekcie Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla 
Starachowic. 

 

Inne…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Starachowice, …………………………..                                                                                     

………………………………………………… 

                                                                                                                                                         Podpis wychowawcy klasy 

 

 

VI. OŚWIADCZENIA KANDYDATA I JEGO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku 

ucznia niepełnoletniego) 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA  
 

1. Oświadczam, że: 
a) Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy z Województwem 
Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

b) Zapoznałem/am się z regulaminem oraz zasadami udziału w projekcie „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” i 
wyrażam chęć udziału w proponowanych zajęciach. 

c) Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, przyjmując do wiadomości, że zajęcia wymienione w pkt. II i III 
będą realizowane w dni powszednie, po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych (weekendy, ferie, wakacje). 

d) Oświadczam, iż nie korzystam z tego samego typu wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
e) Przyjmuję do wiadomości, że 32 uczniów, zostanie zakwalifikowanych do udziału w stażach zawodowych. W przypadku wytypowania mojej osoby 

do udziału w ww. stażach ZGŁASZAM/ NIE ZGŁASZAM* gotowość udziału w planowanej formie wsparcia. Jednocześnie zobowiązuję się do 
regularnego uczestnictwa w stażu zawodowym. 

f) Jestem świadomy/a, że wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz wyrażenie zgody na udział w projekcie nie gwarantują uczestnictwa  w wybranych 
zajęciach oraz że decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji oraz wskaźniki 
określone we Wniosku o dofinansowanie. 

g) WYRAŻAM ZGODĘ/ NIE WYRAŻAM ZGODY* na publikację mojego wizerunku zarejestrowanego na materiałach fotograficznych i filmowych 
wyłącznie do potrzeb realizacji i promocji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”. 

 
 

2. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 
a) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych przez Akademię Przedsiębiorczości z siedzibą w Kielcach do celów związanych z 
realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” oraz do celów związanych z realizacją Programu, także 
w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Akademię Przedsiębiorczości z obowiązków sprawozdawczych wobec Województwa 
Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, reprezentowanego przez Zarząd Województwa. 

b) Zostałem/am poinformowany/a, że dane te wprowadzane są do systemu SL2014, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i 
instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w 
procesie badań ewaluacyjnych. 
 
 

Starachowice, ……………….….                                                                                                       ……………………………………             
          Miejscowość i data                                                                                                                                                         Podpis ucznia 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

         OŚWIADCZENIA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (dotyczy ucznia niepełnoletniego) 
 

1. Oświadczam, że: 

a) Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie umowy z Województwem 
Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

b) Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” i wyrażam zgodę na 
uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach. 

c) Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, przyjmując do wiadomości, że zajęcia wymienione 
w pkt. II i III będą realizowane w dni powszednie, po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych (weekendy, ferie, wakacje). 

d) Przyjmuję do wiadomości, że 32 uczniów, zostanie zakwalifikowanych do udziału w stażach zawodowych. W przypadku wytypowania mojego 
dziecka do udziału w ww. stażach WYRAŻAM ZGODĘ/ NIE WYRAŻAM ZGODY* na udział mojego dziecka w planowanej formie wsparcia. 

Jednocześnie zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa mojego dziecka w stażu zawodowym. 
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e) Jestem świadomy/a, że wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz wyrażenie zgody na udział mojego dziecka w projekcie nie gwarantują uczestnictwa 
w wybranych zajęciach oraz że decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji oraz 
wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie. 

f) WYRAŻAM ZGODĘ/ NIE WYRAŻAM ZGODY* na publikację wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego na materiałach fotograficznych i 

filmowych wyłącznie do potrzeb realizacji i promocji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic. 
 
2. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych mojego dziecka: 
a) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego dziecka przez Akademię Przedsiębiorczości z siedzibą  
w Kielcach do celów związanych z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic" oraz do celów 
związanych z realizacją Programu, także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Akademię Przedsiębiorczości z obowiązków 
sprawozdawczych wobec Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, reprezentowanego przez Zarząd Województwa. 

b) Zostałem/am poinformowany/a, że dane te wprowadzane są do systemu SL2014, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i 
instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w 
procesie badań ewaluacyjnych.  
 

 
 
 
 

Starachowice, …………….….                                                                                                 …………………………………….. 
          Miejscowość i data                                                                                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej z dnia ………………………..  

  

    zakwalifikowano do udziału w projekcie 

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

         wpisano na listę rezerwową  

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

    nie zakwalifikowano do udziału w projekcie 

………………………………………………………………..………   

    

Podpisy członków Komisji: 

 

1)……………………..………………2)………………..…………………………3)…………..…..…….…………… 

 

 


