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Data złożenia Formularza: …………………………….
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZNIA
„Staże zawodowe drogą do kariery”

CZĘŚĆ A Dane uczestnika
Imię:

Nazwisko:
Data urodzenia –

-

-

PESEL:
Wykształcenie*:



Płeć*:

(RRRR-MM-DD)

Kobieta*



Gimnazjalne*

Osoba z niepełnosprawnościami:

TAK

Mężczyzna*

………..lat

Wiek:





Ponadgimnazjalne*
Odmowa podania
informacji

NIE

Adres zamieszkania:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Miasto*

Kod pocztowy:

-

Nr mieszkania:



Wieś*



Gmina:

Województwo:

Powiat:
Dane kontaktowe:

Tel.:

e-mail:

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych (dot. uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia)
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna
(ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość):
Tel. kontaktowy:
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej
Przewidywana data zakończenia
edukacji w placówce edukacyjnej, w
której skorzystano ze wsparcia

TAK

NIE

ODMOWA
PODANIA
INFORMACJI
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZNIA
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CZĘŚĆ B Kryteria formalne


Status ucznia*:

uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach

Zgoda Rodziców/ Opiekunów
prawnych na uczestnictwo
dziecka w projekcie, w tym w
stażach (w przypadku
niepełnoletnich uczniów)

WYRAŻAM ZGODĘ

NIE WYRAŻAM ZGODY

……………………………

……………………………

(podpis Rodzica/ Opiekuna)

Ukończone 18 lat

(podpis Rodzica/ Opiekuna)

TAK

NIE

CZĘŚĆ C Kryteria merytoryczne
Zadanie 1 Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 3 w
Pabianicach (typ projektu 1a)
- grupowe
- indywidualne
Rekomendacja doradcy
zawodowego na podstawie testu
diagnostycznego (wypełnia Doradca
Zawodowy)

Rekomendowany do uczestnictwa

Nierekomendowany do uczestnictwa

………….………………………….

………….………………………….
(podpis Doradcy Zawodowego)

(podpis Doradcy Zawodowego)

Zadanie 2 Miernik działalności hotelarskiej, animator czasu wolnego i kurs Nauka usługiwaniaKelner, Barman, Kelner do win-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami
z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach
kształcącym się w zawodzie Technik Hotelarstwa uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz
umiejętności zawodowych (typ projektu 1a)
- Animator czasu wolnego
- Miernik działalności hotelarskiej
- Kurs „Nauka Usługiwania-Kelner, Barman, Kelner do win”
Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Hotelarstwa

Ocena z
przedmiotów
zawodowych
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za
każdy poziom
średniej oceny
powyżej
dostatecznej

ndst.*



dop.*



dst.*

TAK



db.*



bdb.*

NIE



cel.*
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Średnia frekwencja na
zajęciach (min. 60%: 1
pkt + dodatk. 1 pkt. za
każdy wzrost
frekwencji o 5%)

059
%

60%

65%

70%

75
%

80%

85%

90%

100
%

95%

Zadanie 3 Obsługa programów magazynowych i transportowych oraz kurs wózki widłowe i
nowoczesny magazynier-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach
kształcącym się w zawodzie Technik Logistyk uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz
umiejętności zawodowych (typ projektu 1a)
- Obsługa programów transportowych
- Obsługa programów magazynowych
oraz kursy:
- Operator wózków widłowych
- Nowoczesny magazynier
Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Logistyk

Ocena z
przedmiotów
zawodowych
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za
każdy poziom
średniej oceny
powyżej
dostatecznej

ndst.*

Średnia frekwencja na
zajęciach (min. 60%: 1
pkt + dodatk. 1 pkt. za
każdy wzrost
frekwencji o 5%)

059
%



dop.*

60%



65%



TAK

dst.*

70%



db.*



75
%

80%

85%

bdb.*



90%

NIE



cel.*



95%

100
%

Zadanie 4 Analiza kolorystyczna oraz upięcia i koki-zajęcia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych (typ projektu 1a)
- Upięcia i koki
- Analiza kolorystyczna
Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich

TAK



NIE
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Ocena z
przedmiotów
zawodowych
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za
każdy poziom
średniej oceny
powyżej
dostatecznej

ndst.*

Średnia frekwencja na
zajęciach (min. 60%: 1
pkt + dodatk. 1 pkt. za
każdy wzrost
frekwencji o 5%)



059
%

dop.*

60%



65%

dst.*

70%



db.*



75
%

80%

85%

bdb.*



90%



cel.*

95%

100
%

Zadanie 5 Program finansowo-księgowy i statystyka-zajęcia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu
Szkół nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Ekonomista uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych (typ projektu 1a)
- Program finansowo-księgowy w przedsiębiorstwie
- Statystyka w praktyce gospodarczej
Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista
Ocena z
przedmiotów
zawodowych
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za
każdy poziom
średniej oceny
powyżej
dostatecznej

ndst.*

Średnia frekwencja na
zajęciach (min. 60%: 1
pkt + dodatk. 1 pkt. za
każdy wzrost
frekwencji o 5%)



059
%

dop.*

60%



65%

dst.*

70%



TAK



db.*



75
%

80%

85%

bdb.*

90%



- Grafika komputerowa i DTP
- Obsługa sprzętu oświetleniowego



cel.*

95%

Zadanie 6 Obsługa programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i
grafika komputerowa i DPD-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach
kształcącym się w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów oraz Fototechnik uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych (typ projektu 1a)
- Program Adobe Photoshop



NIE

100
%
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Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Fotografii i
Multimediów oraz Fototechnik
Ocena z
przedmiotów
zawodowych
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za
każdy poziom
średniej oceny
powyżej
dostatecznej

ndst.*

Średnia frekwencja na
zajęciach (min. 60%: 1
pkt + dodatk. 1 pkt. za
każdy wzrost
frekwencji o 5%)



059
%

dop.*

60%



65%

dst.*

70%



TAK



db.*



75
%

80%

85%



NIE

bdb.*



90%



cel.*

95%

100
%

Zadanie 7 Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu języka obcego zawodowego
dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa, Technik Logistyk, Technik Usług
Fryzjerkich, Technik Ekonomista, Fototechnik oraz Technik Fotografii i Multimediów,
zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności (typ projektu 1a)
Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Hotelarstwa, Technik
Logistyk, Technik Usług Fryzjerkich, Technik Ekonomista,
Fototechnik oraz Technik Fotografii i Multimediów
Ocena z
przedmiotów
zawodowych
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za
każdy poziom
średniej oceny
powyżej
dostatecznej

ndst.*

Średnia frekwencja na
zajęciach (min. 60%: 1
pkt + dodatk. 1 pkt. za
każdy wzrost
frekwencji o 5%)

059
%



dop.*

60%



65%

dst.*

70%



TAK



db.*



75
%

80%

85%

bdb.*

90%



TAK



cel.*

95%

Deklaruję chęć uczestnictwa w:
Zadanie 8 Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół
nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z
pracodawcami i u pracodawców (typ projektu 1a)



NIE

NIE

100
%
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CZĘŚĆ D Kryteria premiujące (wypełnia Koordynator)

Uczestnik projektu o Specjalnych
Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.

Otrzymujący stypedium socjalne –
2pkt.

TAK

NIE

……………………………

………………………

(podpis Koordynatora)

(podpis Koordynatora)

TAK

NIE

……………………………

………………………

(podpis Koordynatora)

(podpis Koordynatora)

Uczestnik projektu z obszarów
wiejskich – 1pkt.

TAK

NIE

……………………………

………………………

Kobieta – 1 pkt.

TAK

NIE

……………………………

………………………

(dotyczy zadania 3)

(podpis Koordynatora)

(podpis Koordynatora)

(podpis Koordynatora)

TAK

NIE

……………………………

………………………

Mężczyzna – 1 pkt.
(dotyczy zadań: 2,4,5)

(podpis Koordynatora)

(podpis Koordynatora)

(podpis Koordynatora)

* Należy wstawić znak „x” we właściwym polu.

….……………..……….…………………………....
(czytelny podpis Uczestnika)
….……………………………………………………
(czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)
Wypełnia Koordynator Projektu:
Liczba uzyskanych punktów:

Liczba uzyskanych punktów:

……………………………………………….
(podpis Koordynatora Projektu)
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