Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU„PROFESJONALNE JAWORZNO”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla technika ekonomisty (klasy II i III)
JA,.......................................................................................,....... klasa....................................
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

zgłaszam chęć bezpłatnego uczestniczenia w projekcie „Profesjonalne Jaworzno”
w następujących typach zajęć i kursów. Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do
regularnego i pilnego udziału w zajęciach.
Wybierz:

L.p.

TAK / NIE *

Nazwa zajęć

*niepotrzebne skreśl

1.

Kurs „Kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty” (36 godzin)

2.

Zajęcia dodatkowe z matematyki (30 godzin)

TAK / NIE

3.

Kurs „Technologie multimedialne” (70 godzin)

TAK / NIE

4.

Kurs księgowości dla MŚP (40 godzin)

5.

Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie (4 tygodnie)

TAK / NIE

6.

Kurs „Kompleksowa obsługa grup konferencyjnych i
turystycznych” (30 godzin)

TAK / NIE

7.

Kurs z zakresu doradztwa zawodowego „Rynek pracy –
perspektywy rozwoju” (35 godzin)

TAK

TAK

TAK

Podpis ucznia
Średnia ocen za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za semestr poprzedzający rekrutację:
Ocena z zachowania za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia frekwencja za semestr poprzedzający rekrutację:Podpis wychowawcy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba osób w rodzinie.............w tym uczących się...................
Dochód na 1 osobę (netto z 3 miesięcy):
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do RegulaminuRekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PROFESJONALNE JAWORZNO”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla technika hotelarstwa (klasy II, III i IV)
JA, .......................................................................................,.......klasa.............................
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

zgłaszam chęć bezpłatnego uczestniczenia w projekcie „Profesjonalne Jaworzno”
w następujących typach zajęć i kursów. Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do
regularnego i pilnego udziału w zajęciach.
L.p.

Wybierz:

Nazwa zajęć

TAK / NIE *
*niepotrzebne skreśl

1.

Kurs „Kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa” (36 godzin)

TAK

2.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (30 godzin)

TAK

3.

Kurs „Technologie multimedialne” (70 godzin)

TAK / NIE

4.

Kurs „Kompleksowa obsługa grup konferencyjnych i turystycznych”
(30 godzin)

TAK / NIE

5.

Kurs baristy (30 godzin)

TAK / NIE

6.

Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie (4 tygodnie)

TAK / NIE

7.

Kurs z zakresu doradztwa zawodowego „Rynek pracy –
perspektywy rozwoju” (35 godzin)

TAK

Podpis ucznia
Średnia ocen za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za semestr poprzedzający rekrutację:
Ocena z zachowania za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia frekwencja za semestr poprzedzający rekrutację:Podpis wychowawcy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba osób w rodzinie.............w tym uczących się...................
Dochód na 1 osobę (netto z 3 miesięcy):
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do RegulaminuRekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PROFESJONALNE JAWORZNO”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla kucharza (klasy II, III i IV)
JA, .......................................................................................,.......klasa.............................
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

zgłaszam chęć bezpłatnego uczestniczenia w projekcie „Profesjonalne Jaworzno”
w następujących typach zajęć i kursów. Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do
regularnego i pilnego udziału w zajęciach.
L.p.

Wybierz:

Nazwa zajęć

TAK / NIE *
*niepotrzebne skreśl

1.

Kurs „Kwalifikacje zawodowe kucharza” (36 godzin)

2.

Zajęcia dodatkowe z matematyki (30 godzin)

TAK / NIE

3.

Kurs „Technologie multimedialne” (70 godzin)

TAK / NIE

4.

Kurs barmana (30 godzin)

TAK / NIE

5.

Kurs baristy (30 godzin)

TAK / NIE

6.

Kurs carvingu (16 godzin)

TAK / NIE

7.

Kurs sommeliera (30 godzin)

TAK / NIE

8.

Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie (4 tygodnie)

TAK / NIE

9.

Kurs z zakresu doradztwa zawodowego „Rynek pracy –
perspektywy rozwoju” (35 godzin)

TAK

TAK

Podpis ucznia
Średnia ocen za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za semestr poprzedzający rekrutację:
Ocena z zachowania za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia frekwencja za semestr poprzedzający rekrutację:Podpis wychowawcy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba osób w rodzinie.............w tym uczących się...................
Dochód na 1 osobę (netto z 3 miesięcy):
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do RegulaminuRekrutacji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „PROFESJONALNE JAWORZNO”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla kelnera (klasy II i III)
JA,
..........................................................................................................klasa..................................
(imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

zgłaszam chęć bezpłatnego uczestniczenia w projekcie „Profesjonalne Jaworzno”
w następujących typach zajęć i kursów. Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do
regularnego i pilnego udziału w zajęciach.
L.p.

Wybierz:

Nazwa zajęć

TAK / NIE *
*niepotrzebne skreśl

1.

Kurs „Kwalifikacje zawodowe kelnera” (36 godzin)

2.

Zajęcia dodatkowe z matematyki (30 godzin)

TAK / NIE

3.

Kurs „Technologie multimedialne” (70 godzin)

TAK / NIE

4.

Kurs barmana (30 godzin)

TAK / NIE

5.

Kurs baristy (30 godzin)

TAK / NIE

6.

Kurs carvingu (16 godzin)

TAK / NIE

7.

Kurs sommeliera (30 godzin)

TAK / NIE

8.

Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie (4 tygodnie)

TAK / NIE

9.

Kurs z zakresu doradztwa zawodowego „Rynek pracy –
perspektywy rozwoju” (35 godzin)

TAK

TAK

Podpis ucznia
Średnia ocen za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za semestr poprzedzający rekrutację:
Ocena z zachowania za semestr poprzedzający rekrutację:
Średnia frekwencja za semestr poprzedzający rekrutację:

Podpis wychowawcy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba osób w rodzinie.............w tym uczących się...................
Dochód na 1 osobę (netto z 3 miesięcy):
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

