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Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I. Dane kontaktowe 

 

imię ______________________________________________________________________________ 

nazwisko __________________________________________________________________________ 

płeć  □ K  □ M 

osoba niepełnosprawna          □     Tak     □   Nie  

adres zamieszkania (ulica, nr domu) _______________________________________________________ 

adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość) ______________________________________________ 

adres e-mail ________________________________________________________________________ 

numer telefonu _____________________________________________________________________ 

PESEL ________________________________________________ 

Numer konta bankowego  ________________________________________________ 

(niezbędny do zwrotu kosztów dojazdu do Warszawy na szkolenie) 

firma _____________________________________________________________________________ 

stanowisko _________________________________________________________________________ 

kontakt do pracodawcy (adres e-mail) _____________________________________________________ 

doświadczenie w branży elektromechanicznej (w latach) _____________________________________ 

wykształcenie (proszę zaznaczyć):  

□ podstawowe  □ zasadnicze zawodowe  □ średnie techniczne  □ średnie ogólne  □ wyższe 

Specjalne wymagania żywieniowe _____________________________________________________ 

II. Plan wykorzystania i wdrożenia zdobytej wiedzy 

Dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w programie „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy 

jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” ? 

 

Prosimy o przedstawienie planu wykorzystania i wdrożenia zdobytej wiedzy w kształceniu zawodowym w 

wyniku Pani/Pana udziału w szkoleniu.  

Plan powinien zawierać opis sytuacji problemowej, cel mobilności, efekty w kształceniu zawodowym oraz 

harmonogram działań. 
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III. Deklaracja udziału w programie 

Deklaruję udział w następującym szkoleniu i obserwacji uczestniczącej poprzez wpisanie 

planowanego terminu  – daty zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

par. 4 ust. 5 lub zamieszczanym na stronie internetowej harmonogramem www.ahk.pl :  

Zadanie 1 

Szkolenie pt. „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” 

 

Termin szkolenia…………………………………………………………………………………….. 

 

Zadania 2 

Obserwacja uczestnicząca w GLW w Velbert w Niemczech 

 

Termin wyjazdu…………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Oświadczenia 

1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie 

pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanym przez AHK 

Polska. 
2. Wyrażam chęć zdobycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w 

ramach realizowanego w projektu. 

3. Oświadczam, że zgłaszam swoje uczestnictwo we wszystkich częściach programu 

szkoleniowego, podejścia do egzaminu i przygotowania raportu. 

4. Oświadczam, że zapoznałem(a)m się z Regulaminem rekrutacji i akceptuję zawarte w nim 

warunki. 

5. Zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest realizowany w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

6. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjazd zagraniczny do Velbert i dysponuje ważnymi 

dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej i 

Republiki Federalnej Niemiec. 

9. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego 

przewidującego kare pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, 

oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 

 

…..…………………………            

 

          

  …………..………………………… 

Miejscowość i data                    Czytelny podpis kandydata/ kandydatki 

 

 

http://www.ahk.pl/

