
  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DLA UCZNIÓW/UCZENNIC DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Mechanika najwyższych lotów” 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,  

dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

 
 FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

Dane 
uczestnika 

1 Imię  

2 Nazwisko  

3 Płeć 
 KOBIETA   

 MĘŻCZYZNA 

4 Data urodzenia  

5 
Nazwa szkoły, do której uczęszcza 
kandydat 

 Branżowa Szkoła I nr 3 w Zespole Szkół 
Samochodowych im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Gliwicach 

 Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
Samochodowych im. Gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Gliwicach 
 

 inna, jaka?......................................... 

…………………………………………… 

Dane 
kontaktowe 
uczestnika 

6 Adres zamieszkania 

 
………………………………………...… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

7 Telefon kontaktowy 
 

8 Adres e-mail 
 

Oferowane 
formy 

wsparcia 
(proszę 

zaznaczyć 
formy 

wsparcia, 
w których 
chcieliby 
Państwo 

uczestniczyć) 

9 
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
(obowiązkowy)  TAK              NIE 

10 
Szkolenie kwalifikacyjne:  
Kurs SEP do 1 kV  TAK              NIE 

11 
Szkolenie kwalifikacyjne:  
Obsługa klimatyzacji  TAK              NIE 

12 

Szkolenie kwalifikacyjne:  
Posługiwanie się dronami 
(tylko dla technik mechanik lotniczy  
i technik pojazdów samochodowych ) 

 TAK              NIE 

13 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne  
moduł A: zajęcia z języka obcego 
zawodowego (do wyboru: język angielski, 
język niemiecki),  
moduł B: podwyższenie kwalifikacji 
techniki jazdy,  
moduł C: z zakresu serwisu ogumienia 

 TAK              NIE 

14 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne  
moduł A: zajęcia z języka obcego 
zawodowego (do wyboru: język angielski, 
język niemiecki),  
moduł B: podwyższenie kwalifikacji 
techniki jazdy,  
moduł C: z zakresu weryfikacja oraz 
naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 

 TAK              NIE 



  

15 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne  
moduł A: zajęcia z języka obcego 
zawodowego (do wyboru: język angielski, 
język niemiecki),  
moduł B: podwyższenie kwalifikacji 
techniki jazdy,  
moduł C: z zakresu geometria 3D 

 TAK              NIE 

16 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne  
moduł A: zajęcia z języka obcego 
zawodowego (do wyboru: język angielski, 
język niemiecki),  
moduł B: podwyższenie kwalifikacji 
techniki jazdy,  
moduł C: z zakresu techniki lutowania 

 TAK              NIE 

17 

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne  
moduł A: zajęcia z języka obcego 
zawodowego (do wyboru: język angielski, 
język niemiecki),  
moduł B: podwyższenie kwalifikacji 
techniki jazdy,  
moduł C: z zakresu obsługi statku 
powietrznego  
(tylko dla technik mechanik lotniczy) 

 TAK              NIE 

18 Praktyki zawodowe/ staż zawodowy  TAK              NIE 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(podpis kandydata) 

 

…………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)* 

 

* wymagany w przypadku, gdy Kandydat jest niepełnoletni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
 

 

 

 

 

 

OPINIA NAUCZYCIELA ZAWODU: 

 

Motywacja ucznia: ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Propozycja form wsparcia dla ucznia: 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (obowiązkowy) 

 Szkolenie kwalifikacyjne: Kurs SEP do 1 kV 

 Szkolenie kwalifikacyjne: Obsługa klimatyzacji 

 Szkolenie kwalifikacyjne: Posługiwanie się dronami  
(tylko dla technik mechanik lotniczy i technik pojazdów samochodowych) 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C: 
z zakresu serwisu ogumienia 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu weryfikacja oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu geometria 3D 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu techniki lutowania 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu obsługi statku powietrznego (tylko dla technik mechanik lotniczy) 

 Praktyki zawodowe/ staż zawodowy 
 

 
 

 

 

 

…………………………………………. 

(data) 

 

……………………………………………………. 

(podpis nauczyciela/instruktora nauki zawodu) 

 

 



  

   
 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 

Kryteria doboru uczestnika/uczestniczki: 

Rodzaj kryterium spełnia nie spełnia 

 
1.    Kandydat     

      2.   Terminowe złożenie dokumentów     

3. Wysoki stopień motywacji      

 

Na podstawie informacji zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym kandydat/kandydatka spełnia/ 

nie spełnia
1
 kryteria rekrutacyjne zawarte w projekcie, a tym samym zostaje/ nie zostaje

2
 zakwalifikowana 

na listę podstawową/ rezerwową
3
 uczestników projektu na następujące formy wsparcia: 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe (obowiązkowy) 

 Szkolenie kwalifikacyjne: Kurs SEP do 1 kV 

 Szkolenie kwalifikacyjne: Obsługa klimatyzacji 

 Szkolenie kwalifikacyjne: Posługiwanie się dronami 
(tylko dla technik mechanik lotniczy i technik pojazdów samochodowych) 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C: 
z zakresu serwisu ogumienia 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu weryfikacja oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu geometria 3D 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu techniki lutowania 

 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne moduł A: zajęcia z języka obcego zawodowego (do wyboru: 
język angielski, język niemiecki), moduł B: podwyższenie kwalifikacji techniki jazdy, moduł C 
z zakresu obsługi statku powietrznego (tylko dla technik mechanik lotniczy) 

 Praktyki zawodowe/ staż zawodowy 

 
 
 
 
 
…………………………………………. ……………………………………..………………………. 
(data)      (podpisy członków Komisji) 

                                                           
1
  Niepotrzebne skreślić.  

2
  Niepotrzebne skreślić. 

3
 Niepotrzebne skreślić. 


