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Formularz wyboru dodatkowej formy wsparcia1 
 

NIB: Data/ godzina wpływu 

formularza rekrutacyjnego: 

  
…………………………………………….……………… 

(wypełnia pracownik biura projektu) 

Czytelny podpis przyjmującego 

formularz: 

 
…………………………………………….……………… 

 

Dane kandydata:  

Imię/imiona:       

Nazwisko:       

Data urodzenia: d d m m r r r r Miejsce urodzenia:  

Płeć:  kobieta      mężczyzna 

 

Proszę o objęcie mnie w ramach projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następującą dodatkową formą 

wsparcia. 

 zajęciach wyrównawczych ........................................................................................  

 cochingu (treningu umiejętności interpersonalnych — doradztwie) ........................  

 wsparciu rozwoju zawodowego ................................................................................  

 przygotowaniu do egzaminu zawodowego ...............................................................  

 rozwoju kompetencji kluczowych .............................................................................  

 

Oświadczam, że moje dane personalne nie uległy zmianie w stosunku do danych zawartych  

w formularzu złożonym w dniu ………………………………………….. opatrzonym NIB………………… 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyżej 

podane dane są zgodne z prawdą.  

 
      

......................................................, 

      

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

 

miejscowość data 

 

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

podpis uczestnika 

 

.....................................................................................  
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 ucznia niepełnoletniego 

 

 
 

                                                 
1
 Formularz przeznaczony jest dla osób, które zostały wcześniej zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie i ubiegają się o objęcie 

dodatkową formą wsparcia, jednocześnie oświadczając, że od czasu złożenia druków WZK-1 i WZK-3 ich dane personalne nie uległy 

zmianie. 
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Wypełnia Wychowawca: 

 

Rekomenduję ………………………………………………………………….………… 
   (imię i nazwisko ucznia)  

 

do udziału w praktykach odbywanych w ramach projektu „Mój wybór, mój zawód, moja 

kariera”.  

 

      

…………………………, 

      

………………….…… 

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

podpis Wychowawcy miejscowość data 

 

 

Wypełnia Dyrektor Szkoły: 

 

Zaświadczam, że ………………………………………………………………….………jest:  
   (imię i nazwisko ucznia/nauczyciela)  

 

 pracownikiem……………………………………………………..…………..………......... 
    (nazwa i adres szkoły)  

oraz, że: 

 jest nauczycielem: 

 dyplomowanym,    mianowanym 

 posiada kwalifikacje do nauczania fizyki, matematyki lub przedsiębiorczości 

i zobowiązał/a się do udziału w pracach nad opracowaniem scenariuszy zajęć 

z wykorzystaniem ICT oraz ich ewaluacji oraz do przeprowadzenia zajęć 

w uzgodnionej liczbie godzin z uczennicami i uczniami z wykorzystaniem 

ICT: 

 tak,    nie. 

 

 uczniem ……………………………………………………..………………………............
    (nazwa i adres szkoły)  

oraz, że: 

 uczęszcza do : 

 I klasy,   II klasy,   III klasy,   IV klasy. 

 w poprzednim roku szkolnym uzyskał/a średnią ocen: .......  

 zadeklarował/a chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego: 

 tak,    nie. 

 
      

…………………………, 

      

………………….…… 

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

podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły miejscowość Data 

 


