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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu: pn. „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” obejmującego: 

 
    1)    szkolenia IPC – zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej,  
    2)   kursu zawodowego SEP -  przygotowujący do egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów i zasad w zakresie eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną do 1kV zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  urządzeń, instalacji   i sieci  oraz  Rozporządzenia MGiP    
z  dnia  20 lipca 2005 roku, 

   3)   staże  zawodowe  -  obowiązkowo 150  godzin/na ucznia/uczennicę  w zakładzie pracy  wskazanym przez  szkołę. 

 
I. DANE OSOBOWE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ( Wypełnia uczeń) * 

                     

Imię (imiona) 

                     

Nazwisko 

                     

PESEL                                                                                                          Seria i numer dowodu osobistego 

  -   -                   

Data urodzenia (dd-mm-rr)                                                                 Miejsce urodzenia  

 

II. DANE TELEADRESOWE 

1. Adres zamieszkania  

                   

Ulica                                                                                                                                                      Nr domu               Nr lokalu 

                 -    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

                     

Powiat                                                                                                                     Województwo 

                     

Nr telefonu stacjonarnego 

                     

Nr telefonu komórkowego 



 
projekt pn.  „Kosmiczna wiedza II - kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

BIURO PROJEKTU 
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  
ul. Pabianicka 26, pok.18A  

tel. 44 7336607, fax. 44 6358617 
powiat-belchatowski.pl 

        

Adres poczty elektronicznej 

 

2. Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania ) 

                   

Ulica                                                                                                                                                      Nr domu                 Nr lokalu 

                 -    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

                     

Powiat                                                                                                                    Województwo 

                                                                                                                       
4. Niepełnosprawność: 

       

Tak                                                        Nie 

*Odznaczyć X 

Wypełnia wychowawca klasy 

Pieczątka szkoły  

 

 

III. INFORMACJE O UCZESTNIKU  

Status ucznia Technikum Energetycznego w ZSP nr 1 w Bełchatowie -  klasa ………… na kierunku  kształcenia:  zawód technik :  

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

 

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

   (Miejscowość, data)                                                                                                                    `           (Czytelny podpis wychowawcy klasy) 
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IV. DANE O  WYSOKOŚCI DOCHODÓW  

L.p Imię  i nazwisko  
Stopień 
pokrewieństwa  

Miejsce pracy, 
nauki / źródło 
dochodu1 

Dochód  

1 

 
    

2 

 
    

3 

 
    

4 

 
    

5 

 
    

* Oświadczam, iż łączne dochody brutto 1 wszystkich członków mojej rodziny2 wspólnie zamieszkujących    i 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ostatnich trzech miesięcy  poprzedzających datę złożenia formularza 
zgłoszeniowego wynosiły ............................ złotych , co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi .......................... 
............................  złotych (słownie:………………………………………………………………………) 

OBJAŚNIENIA: 

1 Za dochody uznaje się: a) wszystkie dochody brutto, czyli osiągane przez wszystkich członków rodziny2 wnioskodawcy wspólnie zamieszkujących i 
prowadzących gospodarstwo domowe, pochodzące z takich źródeł jak:  umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, najem, dywidendy, 
stanowiące podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy a zatem pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, bez nagród 
jubileuszowych oraz pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej b) 
dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności i współpracy przy prowadzeniu działalności  
nie niższej niż najniższa  podstawa wymiaru na ubezpieczenie społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone c) inne dochody np. świadczenia                
z pomocy, itp. 

Przy ustalaniu dochodu na rodzinę nie uwzględnia się zasiłków pielęgnacyjnego  oraz stypendium a wyniki w nauce . 

Za członków rodziny ucznia uważa się męża/żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Za członków rodziny nie uważa się rodzeństwa w wieku powyższej 
26 lat, nawet jeśli pozostaje na utrzymaniu rodziców ucznia, chyb, że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
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Oświadczenie, że podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

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

  (Miejscowość, data)                                                                                                                                       (Czytelny podpis ucznia) 

Uwaga! 
*1)  O ubieganie się o przyjęcie na kurs mają prawo jedynie uczniowie pełnoletni w dniu złożenia formularza. 
*2) Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs.  

 

Wymagane załączniki:  
 

1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).  
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku (w załączeniu).  
3. Dowód  osobisty (tylko do wglądu).  
4.  

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA: 
 
Łączna wysokość dochodów całej rodziny ucznia wyliczona na podstawie przedłożonych zaświadczeń dotyczących wynagrodzenia z 
ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie formularza: 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
Wysokość średniego dochodu przypadającego na 1 członka rodziny ucznia obliczona na podstawie przedłożonych zaświadczeń: 
 
........................................................................................................................................................................................................... 

Decyzja Komisji o przyjęciu na kurs: 

 

PRZYJĘTY                                         NIE PRZYJĘTY 

 

 

............................................................................................... 
                                        (data) 

            

 

..................................................................................................... 
  (czytelny podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 
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OŚWIADCZENIA oraz   

 ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE  WIZERUNKU  
 
 

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

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy -  uczestnika projektu)  

 

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

(adres zameldowania)  

 

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

(data urodzenia)  

 

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

(imię i nazwisko opiekuna / rodzica uczestnika projektu *w przypadku osoby niepełnoletnich )  

 

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

(adres zameldowania)  

 

Ja niżej podpisany(a), w związku z udziałem  mojego dziecka/przysposobionego/mojego - osoby pełnoletnie*                

w projekcie pn.  „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”,  wyrażam zgodę:  

 

□ na udział  …………………………………………………………………………………………………………………….…………   
                (imię i nazwisko) 
w projekcie pn. „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie” dofinansowywanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, z zgodnie z harmonogram jego realizacji   oraz zapisach zawartych w  regulaminie projektu,* 

 
□ na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………………………………. 
         (imię i nazwisko)   
przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. gen. Ludwika 
Czyżewskiego w Bełchatowie  w celu rekrutacji i  przeprowadzenia projektu pn.  „Kosmiczna wiedza II – kursy                  
i szkolenia w ZSP Nr 1 w Bełchatowie”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w  projekcie.  
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Podając dane, uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych 
osobowych jest Biuro Projektowe – Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie – 
pokój A-18. * 
 
 
□ na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        (imię i nazwisko)    
 
 wypowiedzi, (głosu) w celu organizacji, przeprowadzenia projekt pn. „Kosmiczna wiedza II – kursy i szkolenia w ZSP 
Nr 1 w Bełchatowie” oraz aby wizerunek dziecka/przysposobionego/ mój (osoby pełnoletnie)*został 
rozpowszechniany na  potrzeby reklamowania projektu w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich  środkach 
masowego przekazu* 
 
 
 

 

 

 

 

Bełchatów, dn. ………………                                   Podpis opiekuna prawnego/ rodzica  

     lub  uczestnika (osoby pełnoletnie)  

 

        …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

□ odznaczyć X 

 

 

 

 

 


