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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” 

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. POLA WYBORU NALEŻY OZNACZYĆ 

SYMBOLEM „X” 

Dane podstawowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć (należy zaznaczyć)  Kobieta Mężczyzna 

PESEL  

Wykształcenie  

Wiek w chwili przystępowania do projektu 

 

Status ucznia 

Klasa (aktualnie) 1 2 3 4 
 

Kierunek kształcenia (należy zaznaczyć) 

 

 Technik Hotelarstwa 

 Technik Logistyk 

 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kucharz 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cukiernik 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Piekarz 
 

Numer legitymacji szkolnej/ 
dowodu osobistego 

   

 

Adres zameldowania 

Ulica  

Nr domu / nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy     -   Poczta    

Województwo  

Powiat  

 

Adres do korespondencji 
*wypełnić jeśli inny niż zameldowania 

Ulica  

Nr domu / nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy     -   Poczta    
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Obszar zamieszkania (wg stopnia urbanizacji DEGURBA) 

a) tereny gęsto zaludnione (miasta, centra  

b) miejskie, obszary miejskie) 

 
 
 
 

 

miejskie, obszary miejskie), 
b) tereny pośrednie (przedmieścia), 
c) tereny słabo zaludnione (wiejskie) 

 

Dane kontaktowe 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  
 
 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

Dane dodatkowe 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad 
osobą zależną (należy zaznaczyć) 

 Tak Nie 

Przynależność do mniejszości narodowej lub 
etnicznej (należy zaznaczyć) 

 Tak Nie 

Fakt bycia migrantem (należy zaznaczyć)  Tak Nie 

Fakt bycia osobą niepełnosprawną 
(należy zaznaczyć) 

 Tak Nie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem 
z dostępu do mieszkań 
 
 

 Tak                                                       Nie 

   Osoba  przebywająca w gospodarstwie     
domowym bez osób pracujących, 
 

 

 Tak                                                       Nie 

   w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi    
pozostającymi na utrzymaniu 

 Tak                                                      Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

 Tak                                                       Nie 

na utrzymaniu 
 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

    Tak                                                        Nie 

 

Dane  uzupełniające 

Proszę określić rozmiar odzieży 
roboczej/służbowej (należy zaznaczyć) 

XSSMLXLXXLXXXL 
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ZAKRES PROJEKTU 

 
Zaznacz „x” zajęcia/ staże/praktyki zawodowe,  w których chciałbyś uczestniczyć  
*dany uczeń zaznacza zajęcia, w których chciałby uczestniczyć zgodnie ze swoim kierunkiem 
kształcenia. 
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu Kandydata na szkolenia/zajęcia należy do komisji 

rekrutacyjnej. 

 
1)uczniowie klas Technik hotelarstwa 
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i 
umiejętności zawodowych: 

 Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, 

 Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego                
w turystyce i hotelarstwie, 

 Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe  uczniów „Warsztaty kulinarno-
kelnerskie przygotowujące do pokazów w czasie „Wojewódzkich Targów Turystyczno – 
Gastronomicznych Gastro Travel  Świdnik”, 

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy: 

 Menadżer turystyki/recepcjonista, 

 Barman VCC, 

 Język angielski VCC dla barmanów, 

 Język angielski VCC dla organizatorów ruchu turystycznego. 
Zwiększenie współpracy Technikum nr 2  z pracodawcami poprzez realizację staży zawodowych: 

 odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w wymiarze 150 godzin.  
 
2)uczniowie klas Technik żywienia i usług gastronomicznych: 
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy                 
i umiejętności zawodowych: 

 Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, 

 Warsztaty cukiernictwa artystycznego, 

 Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego w 
gastronomii, 

 Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe  uczniów „Warsztaty kulinarno-
kelnerskie przygotowujące do pokazów w czasie „Wojewódzkich Targów Turystyczno – 
Gastronomicznych Gastro Travel  Świdnik”, 

 Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe  uczniów (technik żywienia                 
i usług gastronomicznych): "Gotuj z VIP-em i Norwidem". 

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy: 

 Profesjonalny menadżer gastronomii, 

 Dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców, 

 Carving z dekorowaniem potraw, 

 Barman VCC,  
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 Język angielski VCC dla barmanów, 

 Obsługa kas fiskalnych VCC, 

 Florysta VCC. 
Zwiększenie współpracy Technikum nr 2  z pracodawcami poprzez realizację staży zawodowych: 

 odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w wymiarze 150 godzin.  
 
3)uczniowie klas Technik logistyk: 
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy: 

 Kurs prawa jazdy kat.B, 

  Kurs obsługi wózków widłowych, 

 Obsługa kas fiskalnych VCC, 

 Język angielski VCC dla logistyków. 
Zwiększenie współpracy Technikum nr 2  z pracodawcami poprzez realizację staży zawodowych: 

 odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w wymiarze 150 godzin.  
 
3)uczniowie  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz: 
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy: 

 Barman VCC, 

 Język angielski VCC dla barmanów, 

 Obsługa kas fiskalnych VCC. 
 
Zwiększenie współpracy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  z pracodawcami poprzez realizację 
praktyki zawodowej: 

 odbycie praktyki zawodowej  u pracodawcy w wymiarze 150 godzin. 

Oświadczenie kandydata 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałem(-am) się z zasadami udziału w projekcie i dobrowolnie wyrażam wolę uczestnictwa      

w nim. 

 Zapoznałem(-am) się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

 Zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie uczestnictwa w projekcie spełniam 
kryteria kwalifikujące mnie do udziału w nim. 

 Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu”. 

 Zostałem(-am) poinformowany(-na), że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

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

Miejscowość i data Czytelny podpis Kandydata 
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