
    

 

 

 

 

 

 

 
Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 

Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 

tel: 033 875 79 46 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach z możliwością wypłaty stypendium stażowego zmieniony 
Aneksem nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach z możliwością wypłaty stypendium stażowego  realizowanych w 

ramach projektów pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz  „Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie” 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA – praktyka/staż zawodowy 
w ramach projektów pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny uczeń – profesjonalista 

w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 
Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów 

 

Data złożenia formularza i podpis Lidera szkolnego  

Dane podstawowe 

Imię  

Nazwisko  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Dane kontaktowe 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku/lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy/adres emailowy   

 

Nazwa szkoły Ucznia  

Klasa  

Zawód, w którym kształci się uczeń  

 
Niniejszym zgłaszam chęć udziału w następującej formie 
wsparcia (właściwe zakreślić X) 

 staż zawodowy 
(dot. uczniów technikum) 

 Praktyka zawodowa 
(dot. uczniów ZSZ) 

Uczestniczyłam/em   w   praktyce zawodowej/stażu 
zawodowym z możliwością wypłaty stypendium stażowego 
w ramach niniejszego projektu 

 tak  nie 

❖ Oświadczam, iż zapoznałam/em  się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach w projekcie i jestem świadoma/y  
konieczności spełnienia warunków w nim zawartych, aby brać udział w wybranej przeze mnie formie wsparcia. 

❖ Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y  o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 
 
 

……..………                      ……...……….………………              ………………………..……… 
               data    (czytelny podpis UCZNIA)1                               czytelny podpis RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

                                                                                                                                                          (wymagany dodatkowo gdy  uczeń  jest niepełnoletni) 

 
1 W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej formularz powinien zostać podpisany zarówno przez ucznia, jak również przez rodzica/opiekuna prawnego 
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Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 

Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 

tel: 033 875 79 46 

OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ2 : 

Wiersz 1. wypełnia wychowawca ucznia (lub inna uprawniona osoba) – wpisując dane faktyczne;   Wiersz 2. wypełnia komisja rekrutacyjna - wpisując punkty. 

l.p 

średnia ocen 
osiągnięta na 

koniec 
poprzedniego 

roku szkolnego 
bądź w przypadku 

uczniów klas I 
niższa średnia 
ocen na koniec 

semestru 
poprzedzającego 

rekrutację 

ocena z 
zachowania 
uzyskana w 

poprzednim roku 
szkolnym lub w 

przypadku 
uczniów klas I 

ocena z 
zachowania na 

koniec semestru 
poprzedzającego 

rekrutację 

frekwencja na 
zajęciach szkolnych 
w poprzednim roku 

szkolnym lub w 
przypadku uczniów 
klas I frekwencja na 
zajęciach szkolnych 
na koniec semestru 
poprzedzającego 

rekrutację 

opinia 
nauczyciela 

zawodu, 
wychowawcy 
lub doradcy 

zawodowego, 
dotycząca 

predyspozycji 
zawodowej 

ucznia 

płeć 

zakwalifikowani po 
raz pierwszy do 

danej formy 
wsparcia 

zakwalifikowani po 
raz kolejny do 
danej formy 

wsparcia 

wiersz 1: Podpis 
wychowawcy 

 
wiersz 2: SUMA 

PUNKTÓW 

1      
   

2      
   

 

 
2 dokonywana w przypadku gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na praktykę zawodową/staż zawodowy zgodnie z zapisami §4 ust. 13 pkt. 

a – f Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach 
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