ZAŁĄCZNIK 1
DEKLARACJA UCZESTNICTWA WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM DO PROJEKTU
„ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI”
bezpośredni realizator - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie
w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów,
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………… …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

(klasa/ zawód)

w imieniu, którego występuje rodzic/opiekun prawny* …………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

deklaruję uczestnictwo w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” realizowanym w okresie od 01.09.2016 r. do
31.12.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie. Bezpośrednim Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie z siedzibą przy ul. Promyka 26 w Będzinie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(Zanim przystąpisz do wypełniania formularza przeczytaj instrukcję znajdującą się na drugiej stronie!!!))

zgłaszam chęć bezpłatnego uczestniczenia w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” w następujących
typach zajęć i kursów:

Symbol
A

B

C

D

Nazwa zajęć

Wpisz TAK, jeśli
chcesz brać udział
w tych zajęciach

"Kwalifikacje zawodowe technika mechanika pojazdów samochodowych"
A1

Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141

A2

Kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail

„Kwalifikacje zawodowe technika elektronika”
B1

Kurs Programowania sterowników PLC

B2

Kurs eksploatacji i konserwacji elektronicznej aparatury medycznej

„Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa”
C1

Kurs usuwania wyrobów zawierających azbest

C2

Kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

„ Kwalifikacje zawodowe technik informatyk”
D1

Kurs programowania
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D2

Kurs systemów informatyki medycznej

Staż zawodowy w przedsiębiorstwie zgodny z kierunkiem kształcenia

E

(o rekrutacji na staż zawodowy zadecyduje frekwencja na zajęciach oraz poziom zmotywowania U/U do
pracy na zajęciach określony na podstawie opinii nauczyciela zawodu)

Kurs prawa jazdy

F

(o rekrutacji na kurs prawa jazdy zadecyduje frekwencja na zajęciach oraz poziom zmotywowania U/U do
pracy na zajęciach określony na podstawie opinii nauczyciela zawodu)

Wybierając jedne z powyższych zajęć będę również brał udział w szkoleniu
w zakresie doradztwa zawodowego

G

--------------------------------------------podpis ucznia

TAK

-------------------------------------------------------podpis rodzica/opiekuna prawnego

Instrukcja
1.

2.
3.
4.
5.

Ścieżka wsparcia będzie obejmowała obowiązkowo: zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w
poszczególnych kwalifikacjach zawodowych. Spośród kwalifikacji oznaczonych symbolami A, B, C lub D wybierz
jedną kwalifikację zgodną z Twoim kierunkiem kształcenia.
Następnie dokonaj wyboru kursu wyróżnionego w Twojej kwalifikacji.(A1, A2 lub B1, B2 lub C1, C2 lub D1, D2).
W dalszej kolejności zdecyduj, czy chcesz uczestniczyć w stażu zawodowym w okresie ferii lub wakacji, za który
dostaniesz stypendium stażowe w kwocie 1480 zł za przepracowane 150 godz. (E).
Następnie określ, czy jesteś zainteresowany kursem prawa jazdy kat. B (F).(TYLKO DLA TECHNIKA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH)
Zajęcia oznaczone symbolem G są przeznaczone dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu, dlatego pole
zostało już wypełnione.

Pamiętaj!





zakwalifikowaniu na wybrany przez Ciebie kurs czy zajęcia zdecyduje Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę
kryteria rekrutacyjne
regulamin rekrutacji oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne są do pobrania:
 na stronie internetowej szkoły www.zstu.pl
 na stronie internetowej PCKUiP w Będzinie (www.ckp.bedzin.pl)
 w sekretariacie Twojej szkoły, sekretariacie PCKUiP w Będzinie przy ul. Promyka 26 lub w sekretariacie CKP
przy ul. Krasickiego 17
 z Regulaminem rekrutacji możesz zapoznać się również na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w PCKUiP
 wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole, jak i
na stronie www.ckp.bedzin.pl
gdyby okazało się, że do udziału w projekcie jest więcej chętnych niż miejsc będą tworzone listy rezerwowe.

Oświadczam, że:
1. Dobrowolnie deklaruję swój udział w zaproponowanych mi formach wsparcia, odbywających się w ramach
Projektu;
2. Zostałem/łam poinformowany/na, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz
Społeczny);
3. Zobowiązuję się do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
4. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, tzn. jestem
uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie;
5. Zostałem/łam pouczony/a i mam świadomość odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

--------------------------------------------podpis ucznia

-------------------------------------------------------podpis rodzica/opiekuna prawnego

Projekt „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Strona 2

