Oświadczenie kandydata
(ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE)

Dane kandydata do projektu:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Nr Pesel

1.

Oświadczam, iż Kandydat do projektu jest uczniem klasy …………../ słuchaczem w roku szkolnym
2018/2019 w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie:
□ Technik agrobiznesu
□ Technik technologii żywności
□ Kursu kwalifikacyjnego

2.

Kandydat wyraża chęć udziału w następujących zajęciach (możliwość wyboru kilku rodzajów zajęć):
a) Doradztwo edukacyjno - zawodowe:
Rodzaj zajęć :

Lp.
1.

Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe

2.

Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym

Chcę uczestniczyć.1

b) Rodzaj zajęć rozwijające kompetencje miękkie:
Rodzaj zajęć :

Lp.
1.

„Praca zespołowa i dobra organizacja pracy własnej, zarządzanie czasem

2.

„Umiejętności interpersonalne i społeczne: w tym komunikacja, autoprezentacja,
zdyscyplinowanie, inicjatywa i zaangażowanie, rozwiązywanie problemów

c)

Chcę uczestniczyć.2

Rodzaj zajęć szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe:
Rodzaj zajęć:

Lp.
1.

Kurs Chemizacyjny

2.

Kurs Księgowość w małej firmie

3.

Prawo jazdy kategorii B

Chcę uczestniczyć.3

d) Rodzaj zajęć specjalistyczne:
Rodzaj zajęć :

Lp.
1.

Zajęcia specjalne przygotowujące do egzaminu zawodowego

2.

Nowe technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej

3.

Technologia produkcji wyrobów piekarniczych regionalnych i dietetycznych

e)

Chcę uczestniczyć.4

Rodzaj zajęć – staż

1

W polu należy zaznaczyć „X” rodzaj zajęć w których syn/córka wyraża chęć udziału.

2

W polu należy zaznaczyć „X” rodzaj zajęć w których syn/córka wyraża chęć udziału.

3

W polu należy zaznaczyć „X” rodzaj zajęć w których syn/córka wyraża chęć udziału.

4

W polu należy zaznaczyć „X” rodzaj zajęć w których syn/córka wyraża chęć udziału.
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Rodzaj zajęć:

Lp.

Chcę uczestniczyć.5

Udział w płatnym stażu zawodowym

1.

1.

Oświadczam, że Kandydat do projektu jest osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności 6:
□ TAK
□ NIE

2. Oświadczam, Kandydat do projektu jest uczniem ze specjalną potrzebą edukacji7:
□ TAK
□ NIE
3.

4.

Oświadczam, Kandydat do projektu jest uczniem z trudnościami w pracy zespołowej 8:
□ TAK
□ NIE
Oświadczam, że Kandydat do projektu posiada szczególne zainteresowania w kierunku przedmiotów
ścisłych:
□ TAK
□ NIE

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu dane osobowe są prawdziwe. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (§233 KK).
UWAGA!!! Prosimy o szczerą odpowiedź na następujące pytania - udzielone odpowiedzi posłużą jedynie
procesowi rekrutacji i nie będą nigdzie publikowane.
1.

Czy rodzina, w której wychowuje się Kandydat do projektu jest rodziną o niskich dochodach/trudnej sytuacji
ekonomicznej rodziny9?

□ TAK □ NIE

2.

Czy jest Pan/Pani osobą samotnie wychowującą dziecko?

□ TAK □ NIE

3.

Czy Kandydat do projektu jest osobą należącą do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia?

□ TAK □ NIE

4.

Czy Kandydat do projektu jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z
dostępu do mieszkania?

□ TAK □ NIE

5.

Czy Kandydat do projektu jest osobą z niepełnosprawnością?

□ TAK □ NIE

6.

Czy jest Pan/Pani w innej niekorzystnej sytuacji społecznej ? Jeśli tak to jakie?

□ TAK □ NIE

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………..
Miejscowość, data

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/
WŁASNY W PRZYPADKU OSOBY PEŁNOLETNIEJi

5

Jeśli TAK do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej/inny dokument potwierdzający trudną sytuację.

6

Jeśli TAK do dokumentów należy dołączyć kopię zaświadczenia/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/opinii ze specjalistycznej placówki (poradni)

7 Jeśli TAK do dokumentów należy dołączyć kopię zaświadczenia/opinii ze specjalistycznej placówki (poradni).
8

Jeśli TAK do dokumentów należy dołączyć kopię zaświadczenia/opinii ze pedagoga.

9

Jeśli TAK do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej/inny dokument potwierdzający trudną sytuację.
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