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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
dla uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie 

 
 
 
INSTRUKCJA: Należy wypełniać drukowanymi literami 

 
 

I. DANE OSOBOWE ubiegaj ącego si ę o udział w projekcie  

                     

Imię 

                     

Nazwisko 

   

Płeć 

  __   __                

Data urodzenia (dd-mm-rr)                                                                            Wiek w chwili przystąpienia do projektu 

                     

PESEL 

                     

                     

Nazwa szkoły (technikum/ zasadnicza szkoła zawodowa)                                                                                  

                     

                     

Kierunek 

 

 

 

Data wpływu i podpis przyjmującego 

 K   M        
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II. DANE TELEADRESOWE  

1. Adres zamieszkania  

                   

Ulica/ Osiedle                                                                                                                                        Nr domu               Nr lokalu 

                 __    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

             
Ł Ó D Z K I E  

Powiat                                                                                                                     Województwo 

            

Miasto                   Wieś 

                     

Nr telefonu komórkowego 

        

Adres poczty elektronicznej 

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

                   

Ulica/ Osiedle                                                                                                                                       Nr domu                 Nr lokalu 

                  __    

Miejscowość                                                                                                                               Kod pocztowy 

                     

Powiat                                                                                                                     Województwo 

 

III. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU w chwili przyst ąpienia do projektu                                                                                           

1. Osoba z niepełnosprawno ściami: 

       

Tak                       Nie                         Odmowa podania informacji 

w tym indywidualne potrzeby (proszę opisać): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Osoba nale żąca do mniejszo ści narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego p ochodzenia: 

       

Tak                        Nie                        Odmowa podania informacji 

 

3. Osoba bezdomna lub dotkni ęta wykluczeniem z dost ępu do mieszka ń: 

       

Tak                        Nie                        Odmowa podania informacji 

4. Osoba przebywaj ąca w gospodarstwie domowym bez osób pracuj ących, w tym w gospodarstwie domowym z dzie ćmi 
pozostaj ącymi na utrzymaniu: 

       

Tak                        Nie                        Odmowa podania informacji 

5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składaj ącym si ę z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostaj ących na utrzymaniu: 

       

Tak                       Nie                         Odmowa podania informacji 

6. Osoba w innej niekorzystniej sytuacji społecznej  (należy zaznaczyć TAK w przypadku osób zamieszkałych na obszarach wiejskich): 

       

Tak                       Nie                         Odmowa podania informacji 

 

IV. WYBÓR KURSU/ SZKOLENIA (nale ży wskaza ć jedn ą wybran ą form ę wsparcia zgodn ą z kierunkiem kształcenia)  

 

KURS SPAWANIA metodą MAG – uczniowie TE i ZSZ ze wszystkich kierunków kształcenia                                          

 

KURS KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH – uczniowie TE i ZSZ ze wszystkich kierunków kształcenia 

 

SZKOLENIE z OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) - uczniowie TE na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej                                                                           

 

SZKOLENIE z zakresu IPC (zaawansowanych metod lutowania napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla produktów 
działających w przestrzeni kosmicznej) - uczniowie TE na kierunkach: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk oraz technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej                                                                          
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Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym s ą prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  
Wyrażam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formu larzu zgłoszeniowym przez Powiat Bełchatowski,  
ul. Pabianicka 17/19, 97 – 400 Bełchatów w celu pra widłowej realizacji projektu. 

 

 

……………………………………….                                     ……..……………………........……………………………….                       ……………………………………………….……………………………. 
   Miejscowość, data                                        Czytelny podpis ucznia/ uczennicy                         Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 

* W przypadku osoby nieletniej Formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany zarówno przez ucznia, jak również przez rodzica/opiekuna prawnego  

 

IV. DANE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

 

Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej: 

Lp. Imi ę i nazwisko Stopie ń 
pokrewie ństwa 

Miejsce pracy/ nauki/ inne 
źródło dochodu 

Dochód 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

Oświadczam, iż łączne dochody1 brutto wszystkich członków mojej rodziny2 wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo 

domowe w miesiącu poprzedzającym datę złożenia formularza zgłoszeniowego wyniosły …………..………..… zł., co średnio w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie stanowi ………………….………… złotych (słownie: ………………………………………………………………………………...…) 

1 Za dochody uznaje się: a) wszystkie dochody brutto, czyli osiągane przez wszystkich członków rodziny 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 ubezpieczenie 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 działalności nie niższej niż najniższa 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone; c) inne dochody, np. świadczenia z pomocy społecznej, itp.  

Przy ustalaniu dochodu w rodzinie nie uwzględnia się zasiłków pielęgnacyjnych oraz stypendium za wyniki w nauce. 
2 Za członków rodziny ucznia uważa się męża/ żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Za członków rodziny nie uważa się rodzeństwa w wieku powyżej 26 lat, nawet jeśli pozostaje 

na utrzymaniu rodziców ucznia, chyba, że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

Oświadczam, że podane informacje s ą prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  Jestem świadomy/a 
odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia. 

 

 
………………….………………………….                                                                                                                         …….….…………………..……….............................………………. 
     Miejscowość, data                                                                                                              Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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VI. INFORMACJA O ŚREDNIEJ OCEN 

 

 

 

Informacje o uczestniku (wypełnia wychowawca)  

                     

Imię i nazwisko ucznia 

                     

Klasa 

                     

Średnia ocen z ostatniego świadectwa 

 
 
 
 
………………….………………………….                                                                                                                             ………………………..……….............................………………. 
    Miejscowość, data                                                                                                                            Czytelny podpis wychowawcy 
 

 

 
 
 
Wymagane zał ączniki:  
 
1. Oświadczenie uczestnika projektu (w zał ączeniu) 

2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyra żeniu zgody na udost ępnienie swojego wizerunku (w zał ączeniu) 

3. Kserokopia legitymacji szkolnej lub dowodu osobi stego 

4. Załącznik nr 1 – Za świadczenie o wysoko ści dochodów 

5. Załącznik nr 2 – O świadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej (w załączeniu) 

6. Stosowne za świadczenia o dochodach z odpowiednich instytucji 

7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

Pieczątka szkoły 


