
Zarz3dzenie Nr 166/2022
Prezydenta Miasta Zamos6

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  „Rozw6j  ksztalcenia  zawodowego
szk6l Miasta Zamos6"

Na podstawie art.  30 ust.1  i  art.  31  ustawy z dnia  8  marca  1990  r.  o  samorzqdzie  gminnym

(tekstjedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) postanawia sic co mast?puje:

§1
Ustala si? Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozw6j Asz/aJcc#i.a zawodowcgo
szA6Z  jl4l;.as/a  Z¢mos'c'",  realizowanym  w  ramach  Regionalnego   Programu  Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  OS  priorytetowa  12  Edukacja,  kwalifikacje,
kompetencje     Dzialanie     12.4     Ksztalcenie     zawodowe,     stanowiacy     Zalacznik    Nr     1
do niniej szego Zarzadzenia.

§2
Wykonanie   Zarzadzenia   powierza   sic   Dyrektorowi   Wydzialu   Oswiaty   Urz?du   Miasta
Zamos6.

§3
Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik t`'T  I  do

Zarzqdzenia Nr  166/2022

Prezydenta M iasta Zamosc

z dnia 3  czer\\ ca 2022 I

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Rozw6j ksztalcenia zawodowego szk6] Miasta Zamo§6"

§1
Postanowienia og6Ine

I.    Regulamin  stosuje  si?  do  Uczestnik6w/-czek,  bioracych  udzial  w  Projekcie  pt.  „Rozw6j
ksztalcenia zawodowego szk6l Miasta Zamo§6".

2.    Regulamin   stosuje   si?   takze   do   wszystkich   os6b,   przy  pomocy   kt6rych   Beneficjent
realizuje projekt, o kt6rym mowa w §  I  ust.  1.

3.    Zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie sformulowania oznaczaja:
•     Benericjent/Organizator/Wnioskodawca  -Miasto  Zamos6,  ul.  Rynek  Wielki  13,

22~400 Zamos6;

•     Biuro  Projektu  -Wydzial  Oswiaty  Urz?du  Miasta  Zamos6,  ul.  Partyzant6w  10,

22-400 Zamo§C;

•     Biuro Rekrutacji -punkty konsultacyjne na terenie szk6I obj?tych wsparciem;
•     Deklaracja  uczestnictwa  w  Projekcie  -  dokument,  stanowiacy  wyrazenie  zgody

na udzial w projekcie;
•     Dokumenty    rekrutacyjne    -    dokumenty,    kt6re    Kandydat/-ka,    ubiegajac    si?

o zakwaliflkowanie do projektu, rna obowiqzek zlozy6 w Biurze Rekrutacj i
•     Kandydat/-ka  -osoba ubiegajaca sic o zakwalifikowanie do udzialu w projekcie;
•     Komisja    Rekrutacyjna    -    komisja    odpowiedzialna    za    wylonienie    sposr6d

Kandydat6w/ek  grupy  os6b  zapisanych  do  projektu,  p6Zniej szych  Uczestnik6w/czek
Projektu;

•     Koordynator  projektu  -  osoba  zatrudniona  w  Wydziale  Oswiaty  Urz?du  Miasta
Zamo§6 do koordynacji projektu, tel.  84 677 24 47, email: oswiata@zamosc.pl;

•     Koordynator  projektu  ze  strony  szkoly    -    osoba  zatrudniona  w  danej  szkole
obj?tej  wsparciem  wyznaczona  przez  Dyrektora  szkoly  do  koordynacji  projektem
i wsp6lpracy z Koordynatorem projektu.

•     Projekt   -tj.  projekt pn.  „Rozw6j  ksztalcenia  zawodowego  szk6t  Miasta Zamos6"

realizowany    w    ramach    Regionalnego    Programu    Operacyjnego    Wojew6dztwa
Lubelskiego    na    lata    2014-2020,    OS    priorytetowa    12    Edukacja,    kwalifikacje,

kompetencje Dzialanie  12.4 Ksztalcenie zawodowe;
•     Uczestnik/-czka   Projektu/w   skl.6cie   UP   -   osoba   zakwalifikowana   do   udzialu

w    projekcie    przez    Komisj?    Rekrutacyjnq,    zgodnie    z    zasadami    okre§lonymi
w   niniejszym   Regulaminie,   kt6ra   zadeklarowala   udzial   w   projekcie,   podpisujac
stosowne  dokumenty  (okre§lone  Regulaminem),  data  zakwalifikowania  do  projektu

jest data pierwszego dnia pierwszego otrzymanego wsparcia w ramach projektu;
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•     Zgoda  Rodzica/opiekuna  prawnego  na  uczestnictwo  w  projekcie  -  dokument,
stanowiqcy  wyrazenie  zgody  na  udzial  ucznia/uczennicy  w  projekcie.  kt6ry/a  nie
ukohczyl/a  I 8 lat;

•     Strona     internetowa     projektu:     http://zamosc.eu/projekty/67-rozwoj-ksztalcenia-

zawodowego-szkol-miasta-zamos
4.   Niniejszy  Regulamin  okre§la  zasady  przeprowadzania  rekrutacji  i  warunki  uczestnictwa

w  projekcie  pt.   „Rozw6j   ksztalcenia  zawodowego  szk6l  Miasta  Zamo§6"  oraz  prawa
i obowiazki UP.

5.    Kazda osoba. ubiegajapa si? o udzial w projekcie, zobowiqzana jest zapoznat  si? z tre§cia
niniejszego Regulaminu.

6.    Kazda  osoba,  ubiegajapa  sic  o  udzial  w  projekcie,  podlega  procesowi  rekrutacji,  kt6ry
opisany zostal w § 4 niniejszego Regulaminu.

7.    Og6lny   nadz6r   mad   realizacja   projektu,   a   takze   rozstrzyganie   spraw,   kt6re   nie   sa
uregulowane niniej szym Regulaminem, nale2y do Koordynatora projektu.

§2
Informacje o Projekcie

1.    Projekt  pn.  „Rozwdj  ksztalcenia  zawodowego  szk61  Miasta  Zamos6"  wsp6lfinansowany

jest ze §rodk6w Europejskiego Funduszu  Spo]ecznego  w ramach Regionalnego  Programu
Operacyjnego    Wojew6dztwa    Lubelskiego    na   lata   2014-2020,    0§    priorytetowa    12
Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Dzialanie  12.4 Ksztalcenie zawodowe.

2.    Projekt  pt.   ..Rozw6j  ksztaleenia  zawodowego  szk6l  Miasta  Zamos6"  realizowany  jest
na podstawie Umowy o dofinansowanie ur 472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00.

3.    Projekt  realizowany jest  na  terenie  wojew6dztwa  lubelskiego  w okresie  od  01.01.2021  r.

do 30.09.2023  r.

4.    Celem    g16wnym    projektu    jest    podniesienie    jakosci     i     atrakcyjnosci     ksztalcenia
zawodowego   7   szk61   prowadzqcych   ksztalcenie   zawodowe   (5   technik6w,    I    szkola
branzowa  I  st.  i  1   szkola  specjalna  przysposabiajaca  do  pracy)  z  terenu  Miasta  Zamo§6

Poprzez:
•     organizacj?     dodatkovych     zaj?6      specjalistycznych`      zaj?6      prowadzqcych

do potwierdzenia kwalifikacji dla uczni6w,
•     organizacje praktyk/stazy zawodowych dla  uczni6w,

•     organizacj? kurs6w,  szkoleh zawodowych i wyjazd6w studyjnych dla nauczycieli

zawodu,
•     doposazenie pracowni zawodowych w szkolach obj?tych wsparciem.

5.    Grupa docelowa projektu  objeta  wsparciem:  uczniowie  i  nauczyciele  z  Technikum Nr  1
w  Zespole  Szk6l  Ponadpodstawowych  nr  1   w  Zamo§ciu,  Technikum  Nr  2  w  Zespole
Szk6I  Ponadpodstawowych  nr 2  im.  Tadeusza Ko§ciuszki  w Zamo§ciu,  Technikum Nr 3
w Zespole  Szk61 Ponadpodstawowych nr 3  im.  Armii  Krajowej  w Zamo§ciu,  Technikum
Nr   4   i   Szkoly   Bran2owej    I   Stopnia   w   Zespole   Szk61   Ponadpodstawowych   nr   4
z Oddzialami  lntegracyjnymi  im.  Dzieci  Zamojszczyzny  w  Zamo§ciu,  Technikum  Nr  5
w Zespole Szk61 Ponadpodstawowych in 5  im  J6zefa Pilsudskiego  w Zamosciu i  Szkoly
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Specjalnej  Przysposabiajapej  do  Pracy w  Specjalnym O§rodku  Szkolno-Wychowawczym
w Zamo§ciu.

6.    Udzial   w   projekcie  jest   bezplatny,   przystapi6   do   projektu   moga   wylacznie   osoby.
ucz?szczajace do szk61 oraz nauczyciele zatrudnieni w szko{ach obj?tych wsparciem.

7.    W  ramach  projektu  uczniowie  oraz  nauczyciele  zostana  obj?ci  mast?pujapymi  formami
wsparcia:

Nazwaszkoly
lp. Nazwa foray wsparcia Rodzaj formy wsparcia

II

DLA UCZN16W

1.
Operator BSL (bezzalogowego statku

Szkolenie z egzaminem
powietrznego)

2. Prawo jazdy kategorii 8 Szkolenie z egzaminem

3. Programowanie i obslugiwania druku 3D Szkolenie z egzaminem

4. Proj ektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem

5.
Transport towar6w niebezpiecznych drogq

Szkolenie z egzaminemladowq ADR
6. Programowanie w j?zyku Python Szkolenie
7. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem
8. Barber Szkolenie z egzaninem
9. Obsluga baz danych Access Szkolenie z egzaminem

10.
Obsluga program6w COMARCH ERP Szkolenie wyj azdowe z

J=C)i.a.:±] OPTIMA egzaminem
11. Barista Szkolenie
12. F[orysta z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaminem
13. J?zyk angielski zawodowy Szkolenie z egzaminem
14. Animator czasu wolnego Szkolenie

15.
Wyj azd studyjny szkoleniowy dla uczni6w

Wyjazd studyjny
g>1=G%'eac®£ dwudniowy do hotelu w Warszawie

16.
Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym

Szkolenie z egzaminem

17.
Sta2/ praktyka zawodowa

Staz/ praktyka

DLA NAUCZYCIELI

I.
Szkolenie dla nauczycieli trychologiczne

Szkolenie z egzaminem

2.
Catering i organizacja przyj?6 z florystykq

Szkolenie

3.
Obsluga program6w COMARCH ERP Szkolenie wyjazdowe z
OPTIMA egzaminem

4.
Podstawy technologii Swiatlowodowej

Szkolenie

5.
Spawanie §wiatlowod6w

Szkolenie

6.
Barber

Szkolenie z egzaminem
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DLA UCZNI0W

1. Programowanie i obslugiwania druku 3D Szkolenie z egzaminem

2. Proj ektowanie graflki komputerowej Szkolenie z egzaminem

3.
Lakiemik samochodowy z egzaminem

Szkolenie z egzaniinemiNI czeladniczym

4.
Blacharz samochodowy z egzaminem

Szkolenie z egzaminemZJ=C,E'at„|JeEL=ie1a'eCi,i,a czeladniczym
5. Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaminem
6. Barista Szkolenie

7. Spawacz MAG Szkolenie z egzaninem
8. Operator w6zk6w widlowych Szkolenie z egzaminem
9. Sta2/ praktyka zawodowa Staz/ praktyka

DLA NAUCZYCIHLI
1. Programowanie i obslugiwania druku 3D Szkolenie z egzaminem
2. Projektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem
3. Fotograf z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaminem

4. Sta2 Staz

nIiJ=gi:i:a:afIe1 DLA UCZNI0W
1. Programowanie i obslugiwanie druku 3D Szkolenie z egzaminem
2. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem
3. Projektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem
4. Pracownik biurowy w branzy OZE Szkolenie
5. Przedstawiciel handlowy w bran2y OZE Szkolenie

6.
S taz/praktyka zawo dowa Staz/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI
1. Programowanie i obslugiwanie druku 3D Szkolenie z egzaniinem

aIIJ=®i:iFFii>1

DLA UCZNI0W
1. Tworzenie modeli 3D i 2D Szkolenie

2. Programowanie i obsfugiwanie druku 3D Szkolenie z egzaminem

3. Projektowanie grafiki komputerowej Szko]enie z egzaminem

4. Barber Szkolenie z egzaninem

5. Prawo jazdy kategorii 8 Szkolenie z egzaminem

6.
Kurs spawania TIG

Szkolenie z egzaminem

7.

Systemy Geoinformatyczne w praktyce

Szkolenie
wraz z pozyskiwaniem danych

±#\eCL3N przestrzennych, obsluga Srodowiska GID

8. Obsluga kas fiskalnych Szkolenie

9. Upi?cia i koki Szkolenie

10. Sombre/ombre Szkolenie
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11. Operator koparko - Iadowarki Szkolenie z egzaminem

12. Operator w6zk6w widiowych Szkolenie z egzaminem

13. Uprawnienia elektryczne SEP do  lkv Szkolenie z egzaminem

14. Carving Szkolenie

15. Barista Szkolenie

16. Wykonywanie uslug kelnerskich Szkolenie

17. S ta2/praktyka zawodowa Sta2/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI

1. Szkolenie trychologiczne Szkolenie z egzaminem

2. Kurs podstawowy EWMAPA Szkolenie

L®IiJ=®9.i®.\'*.E£g=1£`eCLCna)N

DLA UCZNIOW

1.

Przygotowywanie potraw zgodnie z
Szkolenie z egzaminemtrendami rynkowymi i zasadami zdrowego

Zywienia

2. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem

3. Dekorowanie wyrob6w cukiemiczych Szkolenie

4.
Szkolenie z projektowania i budowy

Szkolenie
zbiomik6w wodnych

5.
Szkolenie dla uczni6w z projektowania i

Szkolenie
budowy zielonych dach6w

6. Spawacz MAG Szkolenie z egzaminem

7. Zasady produkcji Zywnosci ekologicznej Szkolenie

8. Agroenergetyka droga aktywizacj i rolnik6w Szkolenie

9. Anestezjologia malych zwierzqt Szkolenie

10. EKG stopieh I Szkolenie

11. RTG opisy Szkolenie

12. RTG technika I Szkolenie

13. Kurs kombajnisty Szkolenie z egzaminem

14. Kurs robienia pizzy Szkolenie

15. Staz/praktyka zawodowa Stab/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI

1. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem

2. Projektowanie i budowa zielonych dach6w Szkolenie

3. Badanie USG Szkolenie
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4. B adani e echokardiograficzne Szkolenie

5®\'®`e

DLA UCZNI0W
1. Kurs podstawowy Barista Szkolenie

2. Pomoc kuchenna Szkolenie

3.
Kurs sporzqdzania potraw z warzyw i

SzkolenieEH>ai5IC,>>6:GEJ±a)ei\CAC)> owoc6w z elementami Carvingu

4. Gotowanie - warsztaty kuliname Warsztaty

5. Kurs dekorowania wyrob6w cukiemiczych Szkolenie

6. Zaj?cia dodatkowe w pracowni kuchennej Zajecia dodatkowe

7. Organizacja kawiarenki szkolnej Zaj?cia dodatkowe

8. Dekoracja stolu Zajecia dodatkowe

9. Zaj?cia poligraficzne Zaj?cia dodatkowe

10. Staz/praktyka zawodowa Staz/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI

1. Kurs podstawowy Barista Szkolenie

2.
Kurs sporzadzania potraw z warzyw i

Szkolenie=cC'9elGA
owoc6w z elementami Carvingu

3. Gotowanie - warsztaty kuliname Warsztaty

4. Kurs dekorowania wyrob6w cukiemiczych Szkolenie

8.     Kazdy uczeh/ nauczyciel rna mozliwosc udzialu w wi?cej niz  1  szkoleniu/kursie.
9.     W   ramach   realizacji   projektu   zostana   zorganizowane   staze   zawodowe   dla   uczni6w

technikum  lub praktyki  dla uczni6w szk61 branzowych.  Kazdy uczestnik odb?dzie  150 h
stazu/praktyk i zawodowej .

10.   W     ramach     realizacji     projektu     zostana     zorganizowane     praktyki     wspomagane
u pracodawcy dla uczni6w Szkoly Specjalnej  Przysposabiajacej do Pracy.

11.   W  szkoleniach  z  zakresu:  prawa jazdy  kategorii  8,  spawacza  MAG,  operatora w6zk6w
widlowych, spawania TIG, operatora koparko - ladowarki, uprawnieh elektrycznych SEP
do  1 kw oraz operatora kombajnu zbozowego moga wzia6 udzial tylko osoby pelnoletnie.

§3
Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

1.     Zaj?cia    w  ramach  szkoleri/kurs6w/stazy  b?dq  realizowane  na  terenie  Rzeczypospolitej
Polskiej.

2.     Zaj?cia  b?da   prowadzone  wedfug  ustalonych  harmonogram6w,   o   kt6rych   uczestnicy
szkoleii/ kurs6w zostanq poinformowani z wla§ciwym wyprzedzeniem.

3.     Organizator    zastrzega    sobie    prawo    do    dokonywania    zmian    w    harmonogramie
szkoleh/kursdw   oraz   zmiany   miejsca   szkolenia/kursu,   oraz   powiadomi   o   wszelkich
zmianach z wlasciwym wyprzedzeniem.

4.     Pomieszczenia, w kt6rych realizowane b?dq szkolenia/kursy oraz materialy udost?pniane
uczestnikom,     b?da     dostosowane     pod     katem     zidentyfikowanych     potrzeb     os6b

6
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z niepelnosprawno§ciami,  zgodnie  z   W};tycz#}Jmj.  w  zczfrcsj.a  recJ/z.zczc/.z.  zasczc7ry  r6w#oL¢c7.

szans    i    niedyskryminacji,    w    tym    dosl?pnosci    dla    os6b    z   niepelnospra\^Inosciami
i r6wnoi;ci szans kobiet i in?Zczyzn w ramach polilyki sp6jyiosci na lata 2014-2020.

5.     Zaj?cia  b?da  prowadzone  z  uwzgl?dnieniem  wyr6wnywania  szans  kobiet  i  in?2czyzn.
Prowadzapy  zaj?cia  nie  b?da  prowadzili  Zadnych  dzialah  dyskryminujapych  i  nie  b?da

powielali   Zadnych   stereotyp6w   zwiapanych   z   plcia,   wiekiem,   orientacja   seksualnq,
statusem     spolecznym      i     ekonomicznym,     niepelnosprawno§cia,      Swiatopoglqdem

przynaleznoscia etniczna i kulturowa oraz wyznaniem.
6.     Uczestnicy otrzymaja materialy szkoleniowe/ pomoce dydaktyczne.
7.     Podczas    realizacji    zadah    projektowych,    nadz6r    nad    ich    prawidlowa    realizacja

i organizacjq, sprawuje Koordynator projektu.
8.     Zasady    odbywania    sta2u/praktyki    zawodowej    w    ramach    projektu    b?da    zawarte

w odr?bnym Regulaminie.

§4
Zasady rekrutacji do projektu

I.     Rekrutacja  do   projektu  rna  charakter  otwarty.   Prowadzona  b?dzie  zgodnie   z  zasadq
r6wno§ci   szans,   w   tym   r6wno§ci   plci   kobiet   i   in?Zczyzn,   tj.   w   projekcie   mogq
uczestniczy6    wszyscy    speiniajapy    kryteria    kwalifikacyjne    bez    wzgl?du    na    ple¢,
niepelnosprawnos6, Swiatopoglad itp.

2.     Do  projektu  zostana  zrekrutowani  uczniowie  oraz  nauczyciele  z  poszczeg61nych  szk61
zgodnie z podzialem w ponizszej tabeli :

REKRUTACJA - UCZNI0WIE

Lp. Nazwa szkoly Kierunki ksztalcenia biorace Liczba K Mudzial w rekrutacji uczestnik6w

Zesp6t  Szk6l  Ponadpodstawowych  in  1

technik fotografii i multimedi6w

260 180 80

technik       grafiki        i        poligrafiicyfrowej

technik logistyk
w Zamo§ciu technik informatyk

technik uslug fryzjerskich
technik ekonomista
technik hotelarstwa

Zesp6l  Szk6Z  Ponadpodstawowych   nr  2

technik        Zywienia        i        usluggastronomicznych

105 22 83
technik mechanik

im. Tadeusza Kosciuszki w Zamo§ciu technik pojazd6w samochodowych
technik reklamy
technik mechatronik

Zesp6l  Szk61  Ponadpodstawowych    nr  3
technik informatyk

120 8 112
technik energetyk

im. Armii Krajowej w Zamo§ciu technik elektryk
technik elektronik

Zesp61  Szkdl  Ponadpodstawowych  nr  4 technik budownictwa

85 42 43technik geodetaz Oddzialami  Integracyjnymi  im.  Dzieci
Zamoj szczyzny w Zamosciu technik infomatyk
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technik technologii Zywnosci

technik rob6t wykohczeniowych wbudounictwie

kucharz

fryzjer
monter       zabudowy        i        rob6twykohczeniowychwbudownictwie

Zesp6l  Szk6l  Ponadpodstawowych  nr  5

technik architeklury krajobrazu

170 101 69

technik     mechanizacji     rolnictwaiagrotroniki

technik        Zywienia        i        usluggastronomicznych
im. J6zefa Pilsudskiego w Zamosciu

technik weterynarii
technik rolnik

Specjalny Osrodek Szkolno-
25 13 12

Wychowawczy w Zamo§ciu
Razem 765 366 399

REKRUTACJA - NAUCZYCIELE

Lp. Nazwa szkoly
Liczbauczestnik6w K M

1 Zesp61 Szk6I Ponadpodstawowych  nr  I  w Zamosciu 9 8 1

2
Zesp61   Szk6+   Ponadpodstawowych      ur   2   im.   Tadeusza

9 4 5
Ko§ciuszki w Zamo§ciu

3
Zesp6I  Szkdl Ponadpodstawowych nr 3  im.  Armii  Krajowej

2 1 I
w Zamosciu

4
Zesp61    Szk61    Ponadpodstawowych    nr   4    z    Oddzialami 4 2 2
Integracyjnymi im. Dzieci Zanoj szczyzny w Zamosciu

5
Zesp6l     Szk61     Ponadpodstawowych    nr     5     im.     J6zefa

8 4 4
Pilsudskiego w Zamo§ciu

6 Specjalny O§rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamosciu 10 8 2

Razem 42 27 15

3.     Rekrutacja bedzie prowadzona przez poszczeg6lne szkoly w terminie od 09.06.2022 r. do
20.06.2022 r. W przypadku posiadania wolnych miejsc do udzialu w projekcie, rekrutacja
mo2e bye prowadzona w innych terminach w spos6b ciagly.

4.     Zapisu  Kandydat6w/ek  do  projektu  dokona  Komisja  Rekrutacyjna,  w  kt6rej  sklad  beda
wchodzily  min.   2  osoby  ,  w  tym   koordynator  projektu  ze  strony  danej   szkoly  oraz
Dyrektor szkoly.

5.     Komisja    Rekrutacyjna    dokona    weryfikacji    dokumentacji    rekrutacyjnej,    sporzqdzi

protok6l  z  rekrutacji,  kt6rego  wz6r  stanowi  zalacznik  nr  5  do  niniejszego  Regulaninu.
Do  protokolu  z  rekrutacji  dolapzony  b?dzie  wykaz   §rednich  ocen  z  poprzedniego  roku
szkolnego os6b zrekrutowanych do projektu (dotyczy uczni6w).

6.     Osoby,  kt6re  spelnia kryteria uczestnictwa w projekcie,  ale  nie  zostana zapisane  na list?

podstawowa z powodu braku miejsc,  zostana umieszczone  na liscie  rezerwowej  wedlug
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kolejnosci  zgloszeii.  Osoby  z  listy  rezerwowej  (10%)  b?d?  przyjmowane  w  przypadku
rezygnacji  os6b  z  listy  podstawowej   lub  zdarzeri  losowych.  0  przyj?ciu  danej  osoby
decyduje  Komisja  Rekrutacyjna  uwzgl?dniajac  przy  kwalifikacji  kryteria  dodatkowe,
o kt6rych mowa w § 4 ust.  12.

7.     Warunki uczestnictwa w projekcie okresla § 4 ust.10.
8.     Kandydaci/tki  przed  zlozeniem dokument6w  rekrutacyjnych,  maja obowiapek  zapozna6

si? z tre§cia niniej szego Regulaminu.
9.     Dokumenty  rekrutacyjne,   na  wzorze  przekazanym  przez  Organizatora,  przyjmowane

b?dq  osobiscie  w  Biurach  Rekrutacji,  podczas  spotkah  informacyjnych  oraz  mogq  bye

przyjmowane   takze   w   sekretariatach   plac6wek   obj?tych   wsparciem   w   terminach,
okt6rych   mowa   w      §   4   ust.   3.   Osoba   odpowiedzialna   za   zebranie   kompletnych
i podpisanych dokument6w rekrutacyjnych jest Koordynator projektu ze szkoly.

10.   Dokumenty rekrutacyjne  nalezy  wypeini6, podpisa6  i  zlozy6  w miejscu,  o  kt6rym mowa
w § 4 ust. 9 zgodnie z opisem w tabeli:

vydrukowanie, wypelnienie i
podpisanie formularza zgloszeniowego
wTaz z zalqcznikami stosujac wzory

pobrane z Blur Rekrutacj i lub
umieszczone na stronie intemetowej
szk61 biorapych udzial w projekcie

Do uzuoelnienia Drzez ucznia:
1.  Formularz zgloszeniowy do

projektu -zalapznik ur
I a/1 b/1 c/1 d w zaleinosti od
szkoly do kt6rej  si? ucz?szcza

2.  Deklaracja uczestnictwa w

projekcie -zalapznik in 2a
(zgoda rodzica/opiekun
prawnego wymagana w
przypadku uczni6w
niepeinoletnich)

3.  Oswiadczanie uczestnika projektu
o wyrazeniu zgody na

przetwarzanie danych  -
zalapznik ur 3

4.  W przypadku os6b z
niepeino sprawno st iq nalezy
dostarczy6 kserokopi? orzeczeria
o niepehaospraunosti

Do uzuDelnienia Drzez
nauczvciela:
I.    Formularz zg]oszeniowy do

projektu -zalqcznik ur le
2.    Deklaracja                   uczestnictwa

w projekcie -zalacznik ur 2b
3.    O§wiadczanie uczestnika

projektu o wyra2eniu zgody na
przetwarzanie danych  -
zalacznik nr 3

11.   0 wynikach rekrutacji  i  zakwalifikowaniu do  projektu uczestnicy  zostana powiadomieni
emallowo,   telefonicznie    lub   bezpo§rednio   przez   nauczycieli,    a   nauczyciele   przez
dyrekcj?.

9
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Etap I Spotkania rekrutacyjne
•   Akcja promocyjna
•    Spotkania z uczniami i nauczycielami

Etap 11
Rekrutacja i zbieraniedokument6wrekrutacyjnychdoprojektu

Dokumentyrekrutacyjne:
a)  Formularz rekrutacyjny;
b)  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

(zgoda rodzica/opiekuna prawnego -
tylko w przypadku uczni6w
niepeinoletnich);

a)  Oswiadczenie uczestnika projektu o
wyrazeniu zgody na przetwarzanie
danych;

b)  Zgoda dyrekcji w przypadku
uczestnictwa w projekcie nauczycieli
ksztalcenia zawodowego

c)  kopia orzeczenia o niepelnosprawnosci-
w przypadku os6b z
niepelnosprawno§ciami

W przypadku, gdy Kandydat/ka nie posiada
zdolnosci do czynnosci prawnych,
dopuszczalne jest zlozenie deklaracji i
o§wiadczeh w imieniu Kandydata/ki przez
rodzica/ opiekuna prawnego.

Etap Weryfikacja

Warunkiem kwalifikowalnosci uczestnik6w

jest:
a)     spelnienie wymog6w formalnych -

zlozenie w terminie od 09.06.2022 r. do
20.06.2022 r. prawidlowo wypelnionych
i podpisanych dokument6w
rekrutac yj nych, o swiadczeh,

b)     ucz?szczanie do szkoly ijednego z
kierunk6w wspomnianych w § 4 ust. 2
lub bycie nauczycielem przedmiot6w
zawodowych w szkolach obj?tych
wsparciem,

Ill kwalifikowalno§ci c)     uzyskanie danych o uczestniku/czce,
zawartych w formularzu zgloszeniowym,
tj.   in. in. ple6, status na rynku pracy,
wick, wyksztaleenie lub danych,

potrzebnych do monitorowania
wskaznik6w kluczowych oraz

przeprowadzenia ewaluacj i.Kryteriadodatkowenaboruwprzypadku

uczni6w:

a)    osoby z niepelnosprawnosciami (10
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punkt6w);
b)   status materialny rodziny -

zaswiadczenie lub o§wiadczenie o
korzystaniu z pomocy o§rodka

pomocy spolecznej  ( 10 punkt6w);
c)   uczeh ostatniej klasy (5 punkt6w)
d)   Srednia ocen: 4,0-4,49 (5 punkt6w)

4,5-5,0    (10 punkt6w)

Pow. 5,0 (15 punkt6w)

Srednia ocen ze wzgl?du na specyfik?
sposobu oceniania nie dotyczy SOSW.Nauczycieleb?darekrutowanipod

warunkiem spelnienia wymog6w formalnych
- zlozenie w terminie od 09.06.2022 r. do

20.06.2022 r. prawidlowo wypeinionych i

podpi sanych dokument6w rekrutac yj nych,
o§wiadczeh; bycie nauczycielem w szkolach

obj?tych wsparciem i nauczanie przedmiot6w
zawodovych.

Etap IV
Otrzymanie statusu

Kandydat/ka staje si? UP w momencie
zlo2enia poprawnie wypelnionych
dokument6w rekrutacyjnych,
zakwalifikowania przez Komisj?

Uczestnika Projektu Rekrutacyjna i otrzymania pierwszej formy
wsparcia. Data zakwalifikowania UP do

projektu to data pierwszego dnia pierwszego
wsparcia otrzymanego w ramach projektu.

ntap V Rozpoczecie wsparcia

•      Przekazanie Kandydatomthom
informacji na temat rodzaj6w wsparcia w
projekcie, kt6re dost?pne sa na stronie
www projekcie w zakladce pt.
RODZAJE FORM WSPARCIA W
PROJEKCIE oraz w Biurach Rekrutacji

•     aby uczestniczy6 w danej  formie
wsparcia nalezy uzupelni6 formularz
zgfoszeniowy na dane szkolenie/ kurs.
Komisja Rekrutacyjna decyduje o
zakwalifikowaniu danej osoby do
danej  formy wsparcia (wi?cej
informacji w § 5 niniejszego
Regulaminu)

•     Przekazanie harmonogram6w szkoleri
•     Przekazanie material6w

szkoleniowych i dydaktycznych
13.   Dokumenty rekrutacyjne nale2y wypelni6 wj?zyku polskim, w spos6b czytelny.
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14.   Przyjmowane b?da jedynie kompletne, poprawnie wypelnione druki, opatrzone data oraz
imieniem  i  nazwiskiem  potencjalnego  Uczestnika/czki   i/lub  jego/jej   rodzica/opiekuna

prawnego (w sytuacji, gdy nie posiada zdo[no§ci do czynnosci prawnych).
15.   Zlo2enie   dokument6w   nie  jest  jednoznaczne   z   zakwalifikowaniem   sic   do   projektu.

Zlo2one dokumenty nie podlegajq zwrotowi.
16.   Brak    uzyskania    wszystkich    wymaganych    danych    od    Kandydat6w/tek    lub   jego

rodzica/opiekuna  prawnego   (w   sytuacji,   gdy   Kandydat/ka  nie   posiada  zdolno§ci   do
czynnosci prawnych), uniemo2liwia udzial w projekcie danej  osoby i traktowanie jej jako
UP.

17.   Osoba,  ubiegajapa  sic  o  udzial  w  projekcie,  rna  mozliwo§6  odmowy  podania  informacji
na temat danych wrazliwych (tj. osoby z niepetnosprawno§ciami, migranci, osoby obcego

pochodzenia i mniej szo§ci, osoby z innych grup w niekorzystnej  sytuacj i spolecznej ).
18.  Niekomplelno§6   danych   wra2liwych   nie   oznacza   niekwalifikowalnosci   danej   osoby,

z  wyjatkiem  sytuacji,  w ramach  kt6rej  odmowa podania  informacji,  (dotyczapa danych
wra2liwych,   w   przypadku   projektu   skierowanego   do   grup   charakteryzujacych   si?

przedmiotowymi  cechami),  skutkuje  brakiem  mozliwosci  weryfikacji  kwalifikowalnosci
Kandydata/tki oraz prowadzi do niezakwalifikowania sic; do udzialu w projekcie.

19.   Komisja  Rekrutacyjna,  w  oparciu  o  zlozone  dokumenty  rekrutacyjne,  wyloni  liste  os6b
zapisanych do projektu.

20.   W   przypadku   kilku   os6b   spelniajapych   identyczne   kryteria,   o   zapisie   do   projektu
decydowa6 b?dzie data zlozenia dokument6w.

21.   Osoby,  kt6re  spelnia  kryteria  uczestnictwa  w  projekcie,  ale  nie  zostanq  zapisane  do
uczestnictwa   w   projekcie   z   powodu   braku   miejsc,   zostana   umieszczone   na   liscie
rezerwowej wedlug kolejnosci zgloszeh.

§5
Zasady rekrutacji do form wsparcia

1.     Kazda  osoba  zapisana  do  projektu  moze  uczestniczy6  w  foi.mach  wsparcia  w  ramach

projektu zgodnie z wykazem, o kt6rym mowa w  §  2 ust.  9 dopiero wtedy kiedy zostanie
zakwalifikowany do projektu z dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia.

2.     Rekrutacja  do  form  wsparcia  b?dzie  prowadzona  przez  poszczeg61ne  szkoly  po  dacie
zapisu   Kandydat6w/ek    do    projektu.    tzn.    od   momentu   kiedy    Kandydat/ka   zlozy
dokumenty   rekrutacyjne   do   projektu.   Rekrutacja   b?dzie   prowadzona  po   zapisie   do
projektu ale przed terminem rozpocz?cia danej  formy wsparcia.

3.     Kazda  osoba,  kt6ra  b?dzie  chciala  wziq6  udzial  w  danej  formie  wsparcia  b?dzie  miala
obowiazek wypelni6 formularz zgloszeniowy na dane szkolenie/ kurs, kt6ry j est dost?pny
na  stronie  intemetowej  szkoly  w  sekcji  dotyczqcej  projektu  oraz  w  Biurach  rekrutacji.
Wz6r   fomularza   zgloszeniowego   do   formy   wsparcia   stanowi   zalapznik   ur   7   do
niniejszego  Regulaminu.  Zasady  organizacji  i  zapisu  na  form?  wsparcia:  sta2e/praktyki
zawodowe zostana uwzgl?dnione w oddzielnym Regulaminie dotyczapym stazy/ praktyk.
Zapisy na sta2e/praktyki zawodowe b?d? odbywaly sic oddzielnie.

4.     Osoba    odpowiedzialnq    za    rekrutacje    do    poszczeg6lnych    form    wsparcia    b?dzie
Koordynator   ze   strony   szkoly.   Formularze   zgloszeniowe   do   poszczeg6lnych   form
wsparcia  po  uzupelnieniu  nalezy  wydrukowa6,  podpisat  i  dostarczy6  do  Koordynatora

projektu ze strony szkoly.
5.     Zapisu do  poszczeg6lnych  form  wsparcia dokona  Komisja Rekrutacyjna,  w kt6rej  sktad

b?da  wchodzily  min.  2  osoby  in.in.  koordynator  projektu  ze  strony  danej  szkoly  oraz
Dyrektor szkoly.
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6.     Komisja Rekrutacyjna  sporzadzi  protok6I z rekrutacji  do  danej  formy  wsparcia,  kt6rego
wz6r stanowi zalqcznik nr 6 do niniej szego Regulaminu.

7.     Osoby,  kt6re  nie  zostana  zapisane  do  danej  formie  wsparcia  z  powodu  braku  miejsc,
zostana  umieszczone  na  li§cie  rezerwowej  wedlug  kolejnosci  zgloszeh.  Osoby  z  listy
rezerwowej  (10%) b?da przyjmowane w przypadku rezygnacji os6b z listy podstawowej
lub   zdarzeri   losowych.    0   przyj?ciu   danej   osoby   decyduje   Komisja   Rekrutacyjna
uwzgl?dniajap kryteria, o kt6rych mowa w § 4 ust.  12.

8.     0  wynikach  rekrutacji   i   zakwalifikowaniu  do   danej   formy  wsparcia  osoby  zostana
powiadomione    poprzez    email,    telefonicznie    lub    bezposrednio    przez    nauczycieli,
a nauczyciele przez dyrekcj?.

§6
Prawa i obowiazki Uczestnik6w Projektu

I.     UP speinia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
2.     UP   zobowiazuje   si?   uczestniczy6   w   prowadzonych   w   ramach   projektu   zadaniach

akceptujap terminy i miejsce, ktore wyznaczy Organizator.
3.     UP   zobowiapany  jest   do   przestrzegania   zasad,   obowiqzujqcych   na   poszczeg6lnych

etapach realizacji projektu.
4.     UP zobowiazanyjest do punktualnosci i rzetelnosci.
5.     UP  zobowiapany jest  do  poddania  si?  badaniom  ewaluacyjnym  projektu,  w  czasie jego

trwania.
6.     UP   zobowiazuje   sic  do   uzupeiniania  wszelkiej   dokumentacji,   zwiazanej   z  realizacja

projektu,   a   w   szczeg6lno§ci   do:   podpisywania   list   obecnosci,   potwierdzeh   odbioru
material6w    dydaktycznych,    za§wiadczeh,    certyfikat6w    oraz    innych    dokument6w
wskazanych przez Organizatora a zwiazanych z realizacja projektu.

7.     UP   zobowiqzany  jest   do   uczestnictwa   w   minimum   80%   zaj?6   szkoleniowych,   pod

rygorem skreslenia z listy Uczestnik6w Projektu.
8.     UP   ucz?szczajacy   do   szkoly   lub   nauczyciel   zobowiapuje   si?   do   przystapienia   do

egzaminu, potwierdzajapego uzyskane umiej?tnosci i kwalifikacji.
9.     UP    zobowiqzuje    si?    do    informowania   Koordynatora   projektu   ze    strony    szkoly/

Koordynatora  projektu  o  kazdej  zmianie  danych  osobowych,  czy  danych  dotyczacych
miejsca zamieszkania.

10.   Udzial    w   projekcie   jest   wsp6Ifinansowany    ze    §rodk6w    Europejskiego    Funduszu
Spolecznego.

§7
Zasady ukoriczenia oraz rezygnacji z udzia]u w projekcie

1.     UP   po   zakohczeniu   wsparcia   w   ramach   projektu.   uzyska   za§wiadczenie   o   jego
ukohczeniu  i  certyfikat  w  przypadku  zdania  egzaminu  kohcowego.  W  celu  otrzymania
w/w    dokument6w,    UP    zobowiapany    jest    do    uczestnictwa    w    minimum    80%

przewidzianych programem zaj?6, pod rygorem skre§lenia z listy Uczestnik6w, chyba Ze
zaistnieja nieprzewidziane sytuacje losowe.

2.      Wszelkie   nieobecno§ci,   przekraczajace   dopuszczalny   limit,   wymagajq   uzasadnienia.
W przypadku  nieobecnosci  spowodowanej  choroba  lub  problemami  zdrowotnymi,  UP
zobowiapany jest do dostarczenia do Koordynatora projektu ze strony szkoly zwolnienia
lekarskiego  w  przeciagu  5  dni  roboczych.  Koordynator  projektu  ze  strony  szkoly  rna
obowiapek poinformowa6 o tym fckcie koordynatora projektu.
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3.     Nieuzasadnione  przekroczenie  dozwolonego  limitu  nieobecnosci  jest  rdwnoznaczne  z
rezygnacj a UP z dalszego uczestnictwa w projekcie.

4.      UP rna prawo do rezygnacji z udzialu w projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach i
mast?puje   poprzez   przekazanie   Organizatorowi    pisemnej    informacji    o   tym   fckcie

(osobi§cie,   faksem,   poczta   tradycyjna   na   adres   szkoly,   do   kt6rej   ucz?szcza.   Wz6r
o§wiadczenia stanowi zalapznik nr 4 do niniej szego Regulaminu.

5.     Uzasadnione   przypadki,   o   kt6rych  mowa  w   §   7  ust.   4   moga   wynika6   z   przyczyn
zdrowotnych.   Iosowych   lub   dzialania   sily   wyzszej   i   nie   mogly   bye   znane   UP   w
momencie rozpocz?cia udzialu w projekcie.

6.      Organizator zastrzega sobie  prawo  do  skre§lenia UP  z  listy  UP  w przypadku naruszenia

przez niego zasad niniej szego Regulaminu i/lub zasad wspdl2ycia spolecznego.
7.      W  przypadku,  gdy  UP  zrezygnuje  z  udzialu  w  projekcie,  utraci  prawo  uczestnictwa  w

projekcie lub zostanie skre§lony z listy UP, najego miejsce przyjmowany jest pierwszy/-
a Kandydat/-ka z listy rezerwowej, kt6ry/-a zadeklaruje ch?6 udzialu w projekcie i  speini
wymogi okre§lone w § 3  i 4.

8.      W  przypadku  rezygnacji  UP  z  udzialu  w projekcie  w  trakcie jego  trwania,  Uczestnik/-
czka jest zobowiazany/-a do zwTotu otrzymanych material6w szkoleniowych.

§8
Postanowienia kohcowe

1.    Dane  osobowe  UP  b?dq przecho\vywane  i  przetwarzane  wylacznie  w  celu  umozliwienia
monitoringu,    kontroli    i    ewaluacji    projektu    w    ramach    Regionalnego    Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.    Administratorem  danych  osobowych jest Wojew6dztwo  Lubelskie  reprezentowane  przez
Marszalka Wojew6dztwa Lubelskiego.

3.    Wnioskodawca  zobowiazuje  si?  przestrzega6  zapis6w artykulu nr  32  Ustawy  o  ochronie
danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r.

4.    Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  r6wnoznaczna
z brakiem moz[iwo§ci udzielenia wsparcia w ramach projektu.

5.    Regulamin   jest    dost?pny    w    Biurze    Projektu,    Biurach    Rekrutacji    i    na    stronach
intemetowych szk61 biorapych udzial w projekcie.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w

przypadku,  gdyby bylo  to konieczne z uwagi na zmian? warunk6w realizacji projektu,  a
takze  w  przypadku  pisemnego  zalecenia  wprowadzenia  okre§lonych  zmian  ze   strony
lnstytucji    Zarz?dzajacej,    bad2    irmych    organ6w    lub    instytucji    uprawnionych    do

przeprowadzenia  kontroli  realizacji  projektu,  w  sytuacji  zmiany  Wytycznych  i  innych
dokument6w programowych lub w irmych uzasadnionych przypadkach.

7.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagajq formy pisemnej.
8.    Organizator powiadomi  UP  telefonicznie  lub  za posrednictwem poczty tradycyjnej.  badz

elektronicznej,   o   wszelkich   zmianach,   dotyczapych   zasad   i   warunk6w   wsparcia   i
uczestnictwa  w  projekcie.  Projektodawca  zamie§ci  r6wniez  odpowiednie  informacje  na

podstronie intemetowej  projektu.
9.    W     sprawach     nieuregulowanych     niniejszym     Regulaminem,     zastosowanie     maja

postanowienia  wynikajqce  z  Umowy  o  dofinansowanie  projektu  nr  472/RPLU.12.04.00-
06-0036/19-00     w    ramach     Regionalnego     Programu     Operacyjnego     Wojew6dztwa
Lubelskiego    na   lata   2014-2020,    obowiapujape    Wytyczne   programowe   w   zakresie
kwalifikowalno§ci    wydatk6w    obj?tych    dofinansowaniem    w    ramach    Regionalnego
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Programu   Operacyjnego   Wojew6dztwa   Lubelskiego   na   lata   2014-2020   w   zakresie
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz przepisy prawa powszechnie obowiapujacego.

10. Niniej szy Regulamin obowiapuje przez caly okres realizacji projektu.
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Zalaczniki:

Zal. nr 1  a: wz6r-Formularz reknitacyjny dla ucznia/uczennicy-ZSP nr  1  w Zamo§ciu
Zal. nr 1  b: wz6r~ Formularz rekrutac}rjny dla ucznia/uczennicy-ZSP nr 2 w Zamo§ciu
Zal. nr 1  c: wz6r-Formularz rekrutacyjny dla ucznia/uczennicy-ZSP nr 3 w Zamosciu
Zal. nr  1  d: wz6r- Formularz rekrutacyjny dla ucznia/uczennicy-ZSP nr 4 w Zamo§ciu
Zal. nr  1  e: wz6r- Formularz rekrutacyjny dla ucznia/uczennicy- ZSP nr 5 w Zamo§ciu
Zal. nr 1  f: wz6r-Formularz rekrutacyjny dla ucznia/uczennicy- SOSW w Zamo§ciu
Zal. nr 1  g: wz6r-Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela
Zal. nr 2 a: wz6r-Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznialuczennicy
Zal. nr 2 b: wz6r-Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela/ki
Zal. nr 3: wz6r-Oswiadczenie UP o wyrazaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zal. nr 4: wz6r-  O§wiadczenie o rezygnacji z udzialu w projekcie
Zal. nr 5: wz6r-Protok61 z rekrutacji do projektu
Zal. rm 6: wz6r-Protok61 z rekrutacji do formy wsparcia
Zal. nr 7: wz6r-Formularz zgloszeniowy do formy wsparcia





Fundusze
Europejskie
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Zalcicznik  nr  la

•,..Ll!#grkc!c: Unia Europejska
Europpjski  Fur`di/s7  SDolec7r`y

FORMULARZ ZGt.OSZENlowY UCZESTNIKA PROJEKTU  [UCZEN/ UCZENNICA]

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamos¢

Nazwa  projektu Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy adofinansowanieprojektu
472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Szkota Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 1 w Zamosciu

J£I

Nazwa Pole danych

Imie  (imiona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia  (wiek) I   Miejsce  urodzenia   I

Pte€
I    kobieta
I     me2czyzna

Ulica

Nr domu
Nr

lokalu

Miejscowos€

Kod  pocztowy Poczta

Gmina

Wojew6dztwo
I     lubelskie
I     inne....""

Powiat

I     bitgorajski
v,%

I     hrubieszowskiuJ
I     krasnostawski

a,Ca
I    tomaszowski

a I    zamojski
I    Miastozamosc
I      inny.-.....

Obszar
I    in,ejski
I    wiejski

Telefon  kom6rkowy

Adres e-mail

Wyksztatcenie
I       Poziom  lscED  1-wyksztatcenie  podstawowe

I       Poziom  lscED 2-wyksztatcenie gimnazjalne

Kierunek ksztatcenia,  Klasa

Planowany rok zakohczeniaedukacji

Srednia  ocen I    4,0-4,49
I    4,5-5,0
I    powyzej5,0

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
F]rogram   Regiona\ny

lubelskie                 unia Europejska
.(I..al.u|  €|CLe I                   EurcDe)s* i i iJr.a.`i sFlo` ec/rty

a'

Przynalezno££ do  mniejszosci ETak
narodowej/etnicznej.  Migrant, ENie
osoba obcego pochodzenia I     Odmowa  podania  informacji

Osoba  bezdomna lub dotknieta ETak

i wykluczeniem  z dostepu do ENie
JE%I0 mieszkah

Fakt bycia osoba

ETakta'
ENieI8 niepetnosprawna I     Odmowa  podania informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji ETak
materialnej  (korzystanie z ENie

pomocy osrodka pomocyspotecznej) I     Odmowa  podania informacji

Prosimy  o  wybranie  szkoleh  (sekcja  I),  w  kt6rych  chciatbys/chciatabys  uczestniczyc  poprzez  zakreslenie  X  w  polu  wyboru

(mozesz    wskaza€    kilka    pozycji).    Jezeli    chciatbys    uczestniczyc    w    stazu    zawodowym/praktyce    zawodowej    (sekcja    11)

organizowanym w ramach  projektu,  prosimy o zakre5lenie X w polu wyboru.

Lp. I  Nazwa szkolenia/I(ursu pole wyboru

Technik fotografii  i  multl.medi6w

1. Operator BSL (bezzatogowego statku  powietrznego)

2. Prawo jazdy kategorii  8

3. Programowanie  i  obstugiwania  druku  3D

4. Projektowanie grafiki  komputerowej

Technik grafiki  i  poligrafii  cyfrowej

1. Operator BSL (bezzatogowego statku  powietrznego)

2. Prawo jazdy  kategorii  8

3. Programowanie i obstugiwania druku  3D

4. Projektowanie grafiki  komputerowej

technik logistyk

1. Operator BSL (bezzatogowego statku  powietrznego)

2. Prawo jazdy  kategorii  a

3. Transport towar6w niebezpiecznych droga  ladowa ADR

technik informatyk

1. Programowanie  i  obstugiwania  druku  3D

2. Programowanie w jezyku  Python

3. Tworzenie witryn  internetowych

technik  ustug fryzjerskich

1. Barber

2. Kurs fryzjerski  z  egzaminem  czeladniczym

technik ekonomista

1. Obstuga  baz danych Access

2. Obstuga  program6w COMARCH  ERP OPTIMA

3. Wyjazd  studyjny szkoleniowy dla  uczni6w dwudniowy do  hotelu w Warszawie

technik hotelarstwa

1. Barista

2. Florysta  z  egzaminem  czeladniczym

3. Jezyk angielski zawodowy

4. Animator czasu wolnego

5. Wyjazd  studyjny szkoleniowy dla uczni6w dwudniowy do  hotelu w Warszawie

Projekt pt. ,,Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020



Fiindusze
Europejskie
Program  Qegionahy

Unia  Europejska
EIjr`)peifkIF.jr`du57Spn(e`r7ny

11 Staz u  przedsiqbiorcy/praktyka zawodowa pole wyboru
1. Rok szkolny 2021/2022

2. Rok szkolny 2022/2023

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  Ze:

•         wyrazam   che€   uczestnictwa   w   wyzej   zaznaczonych   zajeciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   „Rozw6/

ksztatcema  zawodowego szk6t Miasta Zamos¢",
•         zapoznatem/am  sie  z  Regulaminem   rekrutaci.i   i  uczestnictwa  w  projekcie  pt.   „Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego

szk6l  Mia5ta  Zamos¢"  oraz  akceptuje jego  warunki,
•         zapoznatem/am   sic   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacii   i   uczestnictwa   w   projekcie   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6l   Miasta   Zamo5C"   dotyczacym   praw   i   obowiazk6w   Uczestnika/czki   Projektu   i   w   przypadku

zakwalifikowania  sic do  udziatu w  projekcie zobowiazuje sie  do  ich  przestrzegania,

•         zostatem/am   poinformowany/a,   2e   projekt   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos¢"   jest

wsp6tfinansowany   z   Europejskiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020,
•         zostatem/am    pc)informowany/a,    Ze    zto2enie    niniejszego    formularza    rekrutacyjnego    nie   jest   jednoznaczne

z zakwalifikowaniem  sic  do  udzialu w  projekcie,

•        zostatem/am  poinformowany/a,  Ze  w  przypadku  zakwalifikowan`ia  sis  do  udziatu  w  projekcie  mam  obowiazek

udziatu   w   badaniach   ewaluacyinych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne

na  zlecenie  lnstytucji  Zarzadzajacej,

•         zgodnie  z  wymogami  projektu jestem  uprawniony/a  do  uczestniczenia  w  nim  (spelniam  warunki  kwalifikowalnosci

Uczestnik6w/czek projektu t|. iestem uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  projektu,
•         zostalem/am   poinformowany/a,  Ze  z  chwila   przystapienia   do  projektu   kazdy  Uczestnik  Projektu   bedacy  osoba

fizyczna sktada oswiadczenie o  przyjeciu przez niego do wiadomosci  informacji, ci kt6rych  mowa   ustawie z dnia  10

maja    2018    r.    a    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    u.    2018    poz.    1000)    o    ochronie    danych    osobowych.

W  przypadku  Uczestnika  Projektu  nie  posiadajacego  zdolno5ci  do  czynnosci  prawnych,  oswiaclczenie  sktada  jego

rodzic/opiekun  prawny,
•        wyrazam zgode na  przetwarzanie moich danych  przez  Miasto zamosc I szkote na potrzeby rekrutacji.

Miejscowosc, data Czytelny podpis  (imie  i  nazwisko  ucznia/uczennicy)

Czytelny podpis (imi€ i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego.)

*  Podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany w przypadku, gdy Kandydat/ka jest osobq niepetnoletniq.

Projekt pt. ,,Rozw6j ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020





Fundusze
Europejskie
Program  f`egionahy

Zalqcznik nr  lb

•...±l;£e#fice: Unia  Europejska
Eurapejcki  Fui¢us/  Spolec?ny

FORMULARz zGLOszENiowy uczESTNiKA pRojEKTu [uczErd/ uczENNlcA]

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamosc

Nazwa  projektu Rozw6j ksztatcenia  zawc)dowego szk6t Miasta Zamos6

Program  operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy odofinansowanieprojektu
472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Szko'a Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 2 w Zamo5ciu

J!I

Nazwa Pole danych

Imie  (imiona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia  (wiek) I   Miejsce  urodzenia   I

P'ec
I    kobieta
I     mezczyzna

Ulica

Nrdomu
Nr

lokalu

Miejscowos¢

Kod  pocztowy Poczta11111111-1111-
Gmina

Wojew6dztwo
I     lubelskie
I      inne.."....

Powiat

I     bitgc)rajski

? I     hrubieszowski
1,I

I    krasnostawski
a'C

I     tomaszc)wskiqa
I     zamojski
I     Miastozamos£
I       inny... .. . ..

Obszar
I     miejski
E     wiejski

Telefon  kom6rkowy

Adres e-mail

Wyksztatcenie
I       Poziom  lscED  1 -wyksztalcenie pod5tawowe

I       Poziom lscED 2-wyksztatceniegimnazjalne

Kierunek  ksztatcenia,  Klasa

Planowany rok zakof`czeniaedukacji

Srednia ocen I    4,0-4,49
I    4,5-5,0
I     powyzej5,O

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos¢" wsp6finansowany ze 5rodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
l]rog ra in  F`eq ,a ria lny

•..tl.*ij:/kc`:: unia Europejska
Eurc`per>k   Furdus/  Spolec/rv

a'

Przynaleinos€ do  mniejszosci ETak
narodowej/etnicznej.  Migrant, ENie
osoba obcego pochodzenia I     Odmowa  podania  informacji

Osoba  bezdomna lub dotknieta ETak

a wykluczeniem z dostepu do ENie
JE:a|Ja mieszkah

Fakt  bycia  osoba

ETak
|J®

ENieIa niepetnosprawna I     Odmowa  podania  informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji ETak
materialnej  (korzystanie  z ENie

pomocy osrodka  pomocyspotecznej) I     Odmowa  podania  informacji

Prosimy  o  wybranie  szkoleh  (sekcja  I),  w  kt6rych  chciatbys/chciatabys  uczestniczy¢  poprzez  zakreslenie  X  w  pc)lu  wyboru

(mo2esz    wskaza¢    kilka    pozycji).    Jezeli    chciatbys    uczestniczyc    w    stazu    zawodowym/praktyce    zawodowej    (sekcja    11)

organizowanym w ramach  projektu,  prosimy o zakreslenie X w polu wyboru.

Lp. I  Nazwa szkolenia/kursu pole wyboru

Technik Zywienia  i  ustug gastronomicznych

1. Barista

2. Programowanie  i  obstugiwanie druku  3D

3. Projektowanie grafiki  komputerowej

4. Kosmetyczka  z  egzaminem  czeladniczym

Technik  mechanik

1.       Lakierniksamochodowyz  egzaminem  czeladniczym

2. Blacharz samochodowy z egzaminem czeladniczym

3. Spawacz  MAG

4. Operator w6zk6w widtowych

5. Programowanie  i  obstugiwanie druku  3D

6. Projektowanie grafiki  komputerowej

7. Kosmetyczka  z egzaminem  czeladniczym

Technik pojazd6w samochodowych

1. Lakiernik samochodowy z egzaminem  czeladniczym

2. Blacharz samochodowy z egzaminem czeladniczym

3. Spawacz  MAG

4. Operator w6zk6w widtowych

5. Programowanie  i  obstugiwanie  druku  3D

6. Projektowanie grafiki  komputerowej

7. Kosmetyczka  z egzaminem  czeladniczym

Technik reklamy

1. Projektowanie grafi.ki komputerowej

2. Kosmetyczka  z egzaminem czeladniczym

3. Programowanie  i  obstugiwanie druku  3D

Technik mechatronik

1. Programowanie  i  obstugiwania  druku  3D

2. Lakiernik  samochodowy z egzaminem  czeladniczym

3. Blacharz  samochodowy  z  egzaminem  czeladniczym

4. Spawacz MAG

5. Operator w6zk6w widtowych

6. Projektowanie grafiki komputerowej

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamo$6"  wsp6finansowany ze 5rodk6w
Europejskiego Fiinduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program  Regionelf`y

lubelskie                  unla Europejska
Jft.nk::y  zLyl:Ce' I                       Eurcipej`\i  FuriGi)si  c>p( lp( I Fly

7. Kosmetyczka  z egzaminem  czeladniczym

11 Stai u przedsiebiorcy/praktyka zawodowa pole wyboru
1. Rok szkolny 2021/2022

2. Rok szkolny  2022/2023

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  ze:

•         wyrazam   ch€€   uczestnictwa   w   wyzej   zaznaczonych   zaj`eciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   ,,Rozw6j

ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamosc",
•         zapoznatem/am  sic  z  Regulamir`em   rekrutacji   i   uczestnictwa  w  proi`ekcie  pt.  ,,Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego

szk6t  Miasta  Zamo5€"  oraz  akceptiije jego warunki,
•         zapoznatem/am   sic   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   I   uczestnictwa   w   proj`ekcie   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos€"   dotyczacym   praw   i   obowiazk6w   Uczestnika/czki   Projektu   i   w   przyi]adku

zakwalifikowania  sic  do  udziatu  w  proiekcie  zobowiazuje  sic  do  lch  przestrzegania,

•         zostatem/am   poinformowany/a,   Ze   projekt   pt.   „ftozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos€"   Jest

wsp6tfinansowany   z   Europejskiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,
•         zostatem/am    poinformowany/a,    2e    ztozenie    niniejszego    formularza    rekrutacyjnego    nie   Jest   jednoznaczne

z  zakwalifikowaniem  sie do  udziatu  w  projekcle,

•        zostatem/am  poinformowany/a,  ze  w  przypadku  zakwal.ifikowania  sic  do  udziatu  w  projekcie  mam  obowiazek

udziatu   w   badaniach   ewaluacyjnych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne
na  zleceme  lnstytucji Zarzadzajacei.,

zgodnie  z wymogami  projektu jestem  uprawniony/a  do  uczestniczenia  w  nim  (spetniam  warunki  kwalifikowalnosci

Uczestnik6w/czek projektu tj. jestem  uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  projektu,

zostatem/am   poinformowany/a,  Ze  z  chwila  przystapienia  do   proi.ektu   kazdy  Uczestnik   Projektu   bedacy  osoba
fizyczna  sktada  oswiadczenie  o  przyjeciu  przez  niego  do  wiadomosci  informac|i,  a  kt6rych  mowa   ustawie  z  dnia  10

maja    2018    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2018    poz.    1000)    o    ochronie    danych    osobowych

W  przypadku  uczestnika  Projektu  nie  posiadajacego  zdolnosci  do  czynnosci  prawnych,  oswiadczenie  sklada  jego

rodzic/opiekun  prawny.

wyrazam  zgode  na  przetwarzanie  moich  danych  przez  Miasto Zamo5C  I  szkote  na  potrzeby  rekrutacji.

Miejscowos6, data Czytelny podpis (imi€ i nazwisko ucznia/uczennicy)

Czytelny podpis (imi€ i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego')

*  Podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany iN przypadku, gdy Kandydat/ka jest osobq niepefnoletniq.

Projekt  pt. ,,Rozw6j ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamos£" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020





Fundusze
Europejskie
Program  r`cgionalr`}

Zalqcznik nr lc

•,..El!£eJ?grkrL: Unia  Europejska
EiirapejikiFunclus7Spole`+7r\y

FORMULARZ ZG[OSZENlowY UCZESTNIKA PROJEKTU  [UCZEN/ UCZENNICA]

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamos6

Nazwa  projektu Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos¢

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskjego na  lata  2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dzia{an.ie 12.4  Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy odofinansowanieprojektu
472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Szkota Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 3 w Zamosciu

i:I

Nazwa Pole danych

Imie  (imiona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia (wiek) I   Miejsce  urodzenia   I

Pte¢
I    kobieta
I     mezczyzna

Ulica

Nr domu
Nr

lokalu

Miejscowosc

Kod  pocztowy Poczta

Gmlna

Wojew6dztwo
I     lubelskie

I      inne........

Powiat

I     bitgorajski
a, I     hrubieszowskiui

I     krasnostawski0aa
I    tomaszowski

C) I     zamc)jski

I     Miastozamosc
I       inny........

Obszar
I     miejski
I    wiejski

Telefon kom6rkowy

Adres e-mail

Wyksztatcenie
I       Poziom  lscED  1-wyksztatcenie  podstawowe

I       Poziom  lscED 2-wyksztatceniegimnazjalne

Kierunek ksztatcenia,  Klasa

Planowany rok zakohczeniaedukacji

Srednia ocen I    4,0-4,49
I    4,5-5,0
I    powyzej5,0

Projekt pt. ,,Rozw6j ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansowany ze §rodk6w
Europejskiego  Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
PiQgram  Req  aha(r`y

•..tl.:|eJ;/kf`¢: Unia  Europejska
Eurcpeisk    F`indu`/   Sriolec/nv

a'

Przynaleznos¢ do  mniejszosci ETak
narodowej/etnicznej.  Migrant, ENie
osoba obcego pochodzenia I     Odmowa  podania  informacji

Osoba bezdomna lub dotknieta ETak

5 wykluczeniem z dostepu do ENie
L=0Ia mieszkah

Fakt bycia osoba

ETak|J0
=NieIaa niepetnosprawna I     Odmowa  podania  informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji ETak
materialnej  (korzystanie  z ENie
pomocy osrodka  pomocyspotecznej) I     Odmowa  podania informacji

Prosimy  a  wybranie  szkoleh  (sekcja  I),  w  kt6rych  chciatby5/chciatabys  uczestniczy¢  poprzez  zakreslenie  X  w  polu  wyboru

(mozesz    wskaza€    kilka    pozycji).    Jezeli    chciatbys    uczestniczy¢    w    stazu    zawodowym/praktyce    zawodowej    (sekcja    11)

organizowanym w ramach  projektu,  prosimy o zakreslenie X w polu wyboru.

Lp. I Nazwa szkolenia/kursu pole wyboru

Technik informatyk

1. Programowanie  i obstugi.wania  druku  3D

2. Tworzenie witryn  internetowych

3. Projektowanie grafiki komputerowej

Technik energetyk/technik elektryk/technik elektronik

1. Pracownik  biurowy w  branzy OZE

2. Przedstawiciel  handlowy w  branzy OZE

11 Sta2 u przedsiebiorcy/praktyka zawodowa pole wyboru
1. Rok szkolny  2021/2022

2. Rok szkolny 2022/2023

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam, Ze:

•         wyrazam   che€   uczestnlctwa   w   wyzej   zaznaczonych   zajeciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   „Rozw6j

ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos6",

•         zapoznatem/am  sie  z  Regulaminem   rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego

szk6t  Miasta  Zamos6"  oraz  akceptui.e jego  warunki,
•         zapoznatem/am   sie   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   i   uczestnictwa   w   projekcie   pt.   ,,Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6t   Miasta   Zamosc"   dotyczacym   praw   i   obowiazk6w   Uczestnika/czki   Projektu   i   w   przypadku

zakwalifikowania  sic  do  udziatu w  projekcie zobowiazuje  sie  do  ich  przestrzegania,
•        zostatem/am   poinformowany/a,   ze   projekt   pt.   „Rozw6i   ksztatcenia   zawodowego   szk6l   Miasta   Zamosc"  Jest

wsp6tfinansowany   z   Europetskiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelsklego na  lata 2014-2020,
•         zostatem/am    poinformowany/a,    ze    ztozenie    niniejszego    formularza    rekrutacyjnego    nie   jest   jednoznaczne

z zakwalifikowaniem  sic  do  udzialu  w  projekcie,

•         zostatem/am  poinformowany/a,  2e  w  przypadku   zakwalifikowania  sis  do   udziatu  w  projekcie  mam  obowiazek

udziatu   w   badaniach   ewaluacyjnych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne
na  zlecenie  lnstytucji Zarzadzajacej,

•         zgodnie  z  wymogami  proiektu jestem  uprawniony/a  do  uczestniczenia  w  nim  (spetniam  warunki  kwalifikowalnosci

Uczestnik6w/czek projektu tj. jestem  uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  proj`ektu,
•        zostatem/am  poinformowany/a,  Ze  z  chwila   przystapienia   do  projektu  kazdy  uczestnik  Projektu   bedacy  osoba

fizyczna sktada  oswiadczenie a  przyjecju  przez  niego  do  wiadomosci  informacji,  a  kt6rych  mowa   ustawie  z  dnia  10

maja    2018    r     o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2018    poz.    1000)    o    ochronie    danych    osobowych.

W  przypadku  Uczestnika  Projektu  nie  posiadajacego  zdolnosci  do  czynnosci  prawnych,  oswiadczenie  sklada  jego

rodzic/opiekun  prawny.
•         wyraiam zgode na  przetwarzanie moich  danych  przez Miasto zamosc i szkote  na  potrzeby rekrutacji

Projekt  pt.  ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansc)wany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020
2



Fundusze
Europejskie
Program  f!egionBlny

Miejscowos£, data

•,..±13¥j:/i-;a: unia Europejska
FL mp ejsk I   Fii n C! u S7   Spr)le .' 7 n}i

Czytelny podpis (imi€ i nazwisko ucznia/uczennicy)

Czytelny podpis (imi€ i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego.)

*  Podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany w przypadku, gdy Kandydat/ka jest osobq niepelnoletniq.

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos£" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020





Fundusze
Europejskie
Pi ogram  Regionahy

Zalqcznik nr ld

•...±l*J:/kcL: Unia  Europejska
Europe/ski  FiJndus7  Spa(e(7ny

FORMULARz zG[OszENiowy uczESTNIKA pRoiEKTu [uczErd/ uczENNlcA]

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamosc

Nazwa  projektu Rozw6j ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamos6

Program  operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy odofinansowanieprojektu
472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Szkota Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 4 w Zamosciu

J!I

Nazwa Pole danych

lmie  (imiona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia  (wiek) I   Miejsce  urodzenia   I

P'ec
I    kobieta
I     mezczyzna

Ulica

Nr domu
Nr

lokalu

Miejscowos€

Kod  pocztowy Poczta

Gmina

Wojew6dztwo
I     lubelskie

I       inne........

Powiat

I     bitgorajski

? I     hrubieszowskiuI
I     krasnostawski

a'Ee
I    tomaszowski

a I     zamojski
I     Miastozamo5¢
I     inny.--...

Obszar
I     miejski
E     wiejski

Telefon kom6rkowy

Adres e-mail

Wyksztatcenie
I       Poziom  lscED  1-wyksztatcenie  podstawowe

I       Poziom  lscED 2-wyksztatceniegimnazjalne

Kierunek ksztatcenia,  Klasa

Planowany rok zakohczeniaedukacji

Srednia  ocen I    4,0-4,49
I    4,5-5,0
I    powyiej5,O

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6l  Miasta Zamos¢"  wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
f'rogram  Roqioraln}

Unia  Eiiropejska
EuroF)e/ski  f undu`/  Si)olei/r\y

a'

Przynale2nos€ do  mniejszosci ETak
narodowej/etnicznej.  Migrant, ENie
osoba obcego pochodzenia I     Odmowa  podania informacji

Osoba  bezdomna  lub dotknieta ETak
3a wykluczeniem z dostepu  do ENie

J=i3Ia mieszkah

Fakt bycla osoba

ETakta'
ENie

Cg niepetnosprawna I     Odmowa  podania informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji ETak
materialnej  (korzystanie  z ENie

pomocy osrodka  pomocyspotecznej) I     Odmowa  podania  informacji

Prosimy  o  wybranie  szkoleh  (sekcja  I),  w  kt6rych  chciatbys/chcialabys  uczestniczy6  poprzez  zakreslenie  X  w  polu  wyboru

(mo2esz    wskaza€    kilka    pozycji).    Jezeli    chciatbys    uczestniczy6    w    stazu    zawodowym/praktyce    zawodowej    (sekcja    11)

organizowanym w ramach  projektu,  prosimy o zakreslenie X w polu wyboru.

Lp. I  Nazwa szkolenia/kursu pole wyboru

Technik budownictwa

1. Operator koparko -tadowarki

2. Operator w6zk6w widtowych

3. Uprawnienia  elektryczne SEP  do  lkv

4. Kurs spawania TIG

5. Prawo jazdy  kategorii  8

6. Obstuga  kas fiskalnych

Technik technologii  2ywnosci

1. Wykonywanie ustug kelnerskich

2. Carving

3. Barista

4. Prawo jazdy kategorii  a

5. Obsluga  kas fiskalnych

Technik informatyk

1. Tworzenie  modeli  3D  i  2D

2. Programowanie i obstugiwanie druku 3D

3. Projektowanie grafiki  komputerowej

4. Obstuga  kas fiskalnych

5. Prawo jazdy kategorii  a

Technik geodeta

1.
Systemy Geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem  danych

przestrzennych, obstuga Srodowiska GI D
2. Prawo jazdy  kategorii  8

3. Obstuga  kas fiskalnych

4. Operator koparko -tadowarki

Technik rob6t wykohczeniowych w budownictwie

1. Operator koparko -tadowarki

2. Operator w6zk6w widtowych

3. Uprawnienia  elektryczne SEP  do  lkv

4. Kurs  spawania TIG

5. Prawo jazdy kategorii  a

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos6"  wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program  f`egionalny

•..'[Lr££J?orkctce: Unia  Europejska
[u ropeisk I  ru ri a usa  Spo\e`-a r`y

6. Obstuga  kas fiskalnych

Fryzjer

1. upiecia  i  koki

2. Sombre/ombre

3. Barber

4. Obstuga  kas fiskalnych

5. Prawo jazdy kategorii  8

Kucharz

1. Wykonywanie  ustug kelnerskich

2. Barista

3. Carving

4. Prawo jazdy kategorii  a

5. Obstuga  kas fiskalnych

Monter zabudowy i rob6t wykohczeniowych w budownictwie

1. Operator koparko -tadowarki

2. Operator w6zk6w widtowych

3. Uprawnienia  elektryczne SEP  do  lkv
'4.

Kurs spawania  TIG

5. Prawo jazdy kategorii  8

6. Obsluga  kas fiskalnych

11 Stai u przedsiebiorcy/praktyl(a zawodowa pole wyboru
1. Rok szkolny 2021/2022

2. Rok szkolny 2022/2023

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  Ze:

•         wyra2am   che€   uczestnictwa   w   wy2ej   zaznaczonych   zaj€ciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   „Rozw6j

ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos6",
•         zapoznatem/am  sic  z  Regulaminem   rekrutacji   i   uczestnictwa   w  projekcie   pt.  „Rozw6j   ksztatcenia  zawodowego

szk6t Miasta Zamos¢"  oraz akceptuje jego warunki,
•         zapoznatem/am   sie   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   I   uczestnictwa   w   proi.ekcie   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos€"   dotyczacym   praw   I   obowiazk6w   uczestnika/czki   Projektu   I   w   przypadku
zakwalifikowania  sic  do  udziatu  w  projekcie zobowiazuje  sis do  ich  przestrzegania,

•        zostatem/am   poinformowany/a,   Ze   projekt   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos6"   jest

wsp6tfinansowany   z   Europejskjego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   ftegionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,
•         zostatem/am    poinformowany/a,    Ze    ztozenie    niniejszego    formularza    rekrutacyjnego    nie   jest   jednoznaczne

z  zakwallfikowaniem  sie do  udziatu  w  projekcle,

•         zostalem/am   poinformowany/a,  ze  w  przypadku  zakwalifikowania  sic  do  udziatu  w  projekcie   mam  obowiazek

udziatu   w   badaniach   ewaluacyjnych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne

na  zlecenie  lnstytucji Zarzadzajacej,
•         zgodnie z wymogami  projektu jestem uprawniony/a  do uczestniczenia  w  nim  (spetniam warunki  kwalifikowalnosci

uczestnik6w/czek projektu tj. jestem  uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  projektu,

zostatem/am  poinformowany/a,  Ze  z  chwila  przystapienia  do   proi.ektu  kazdy  uczestnik  Projektu   bedacy  osoba
fizyczna sktada  o5wiadczenie a  przyjeciu  przez  niego  do wiadomosci  informacji,  a  kt6rych  mowa   ustawie z  dnia  10

maja    2018    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2018    poz.    1000)    o    ochronie    danych    osobowych,

W  przypadku  Uczestnika  Projektu  nie  posiadajacego  zdolno5ci  do  czynnosci  prawnych,  oswiadczenie  sktada  jego

rodzic/opiekun  prawny.

wyrazam zgode na  przetwarzanie moich danych  przez Miasto Zamo5€ i szkote  na  potrzeby rekrutacji

Miejscowos£, data Czytelny podpis (jmi€ i nazwisko ucznia/uczennicy)

Czytelny  podpis (imi€  i  nazwisko  rodzica/opiekuna

Projekt pl:. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020



Fundusze
Eiiropejskie
Program  Regior\alnv

lubelskie                  unia Eiiropejska
`\i.+a{+l;/  Z`/Cce /                      turcppi`Li  F und J`7  `T)r.lec 7 (\y

prawnego  )

*  Podpis rodziccl/opiekuna prawnego wymagany w przypadku, gdy Kandydat/ka jest osobq niepefnoletniq.

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program  Qegionalny

Zalqcznik nr  le

•.,t'*eJ:/kcl,: Unia  Europejska
Europe)ski  Fitidus7  Spo'pc7ny

FORMULARZ ZG[OSZENlowY UCZESTNIKA PROJEKTU  [UCZEKi/ UCZENNICA]

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamosc

Nazwa  projektu Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy odofinansowanieprojektu

472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Szko'a Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych nr 5 w Zamosciu

EE

Nazwa Pole danych

Imie  (i'miona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia (wiek) I   Mejsce  urodzenia   I

P'ec
I    kobieta
I     mezczyzna

Ulica

Nr domu
Nr

lokalu

Mejscowos€

Kod  pocztowy POczta

Gmina

Wojew6dztwo
I     lubelskie

I      inne...... "

Powiat

I     bitgorajski
t^®

I     hrubieszowskiui
I     krasnostawski

a'1=a
I    tomaszowski

a I     zamojski
I     Miastozamos€
I     inny.-.--

Obszar
I     miejski
I    w',ejsk',

Telefon  kom6rkowy

Adres e-mail

Wyksztatcenie
I       Poziom  lscED  1-wyksztatcenie  podstawowe

I       Poziom  lscED 2-wyksztatceniegimnazjalne

Kierunek  ksztatcenia,  Klasa

Planowany rok zakohczeniaedukacji

Srednia ocen I    4,0-4,49
I    4,5-5,0
I    powy!ej5,0

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego szk6t Mi.asta Zamosc" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
program  ricg  ona'Lny

lubelskie                  unia Euro|]eiska
L\`;...Z{L4y'€/fie /                      Eurttpei`k   Fur  di,sz  Spolei/rt,

a'

Przynaleznos¢  do  mniejszosci TTak
narodowej/etnicznej.  Migrant, ENie
osoba obcego  pochodzenia I     Odmowa  podania informacji

Osoba  bezdomna  lub dotknieta DTak

5 wykluczeniem z dostepu do ENie
J=a|Ja mieszkah

Fakt bycia osoba

ETakt'a
ENie

€£ niepetnosprawna I     0dmowa  podania informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji ETak
materialnej  (korzystanie  z DNie

pomocy osrodka  pomocyspotecznej) I     Odmowa  podania informacji

Prosimy  a  wybranie  szkolert  (sekcja  I),  w  kt6rych  chciatbys/chciatabys  uczestniczyc  poprzez  zakreslenie  X  w  polu  wyboru

(mo2esz    wskazac    kilka    pozycji).    Je2eli    chciatbys    uczestniczy6    w    stazu    zawodowym/praktyce    zawodowej    (sekcja    11)

organizowanym w ramach  projektu,  prosimy o zakreslenie X w polu wyboru.

Lp. I  Nazwa szkolenia/kursu pole wyboru

Technik architektury krajobrazu

1. Tworzenia witryn  internetowych

2. Szkolenie z projektowania  i  budowy zbiornik6w wodnych

3. Szkolenie dla  uczni6w z  projektowania  i  budowy zielonych  dach6w

Technik  mechanizacji  rolnictwa  i  agrotroniki

1. Spawacz  MAG

2. Agroenergetyka droga aktywizacji  rolnik6w

3. Kurs  kombajnisty

Technik Zywienia  i  ustug gastronomicznych

1.
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami  rynkowymi i zasadami zdrowegoZywienia

2. Tworzenia witryn  internetowych

3. Dekorowanie wyrob6w cukierniczych

Kurs  robienia  pizzy

Technik weterynarii

1. Anestezjologia  matych zwierzat

2. Anestezjologia  matych zwierzat

3. EKG  stopieh  I

4. RTG  Opisy

5. RTG technika  I

Technik rolnik

1. Zasady  produkcji  Zywnosci  ekologicznej

2. Agroenergetyka  droga aktywizacji rolnik6w

3. Kurs  kombajnisty

11 Stai u przedsiebiorcy/praktyka zawodowa pole wvboru
1. Rok szkolny  2021/2022

2. Rok szkolny 2022/2023

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  Ze:

•        wyrazam   chef   uczestnictwa   w   wyzej   zaznaczonych   zajeciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   „Rozw6j

ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€",

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamos£"  wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020

2



Fundusze
Europejskie
Program  Rt'gionahy

•.,.=l#±eJ:/kfi: Unia  Europejska
Furopeiski  Fiind`ji7  Spo(ec7iy

•         zapoznatem/am  sic  z   Regulaminem  rekrutacji   i   uczestnictwa  w  projekcie  pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego

szk6t Miasta Zamosc" oraz akceptuje jego warunki,
•         zapoznatem/am   sic   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   i   uczestnictwa   w   projekcie   pt,   „Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6t   M.iasta   Zamos¢"   dotyczacym   praw   'i   obow.iazk6w   Uczestnika/czk'i   Projektu   I   w   przypadku

zakwalifikowania  sic  do  udziatu  w  projekcie  zobowiazuje sic  do  ich  przestrzegania,

•         zostatem/am   poinformowany/a,   Ze   projekt   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos¢"   jest

wsp6tfinansowany   z   Europejskiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020,
•         zostatem/am    poinformowany/a,    ze   ztozenie    niniejszego   formularza    rekrutacyjnego    nie   Jest   jednoznaczne

z zakwalifikowanlem  sic  do  udzlatu  w  projekcie,

•         zostatem/am   poinformowany/a,  Ze  w  przypadku  zakwalifikowania   sic  do  udziatu  w  projekcie  mam  obowiazek

udziatu   w   badaniach   ewaluacyjnych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne
na  zlecenie  lnstytucji  Zarzadzajacej,

zgodnie  z  wymogami  projektu jestem  uprawniony/a  do  iiczestniczenia  w  nim  (spetniam  warunki  kwalifikowalnosci

Uczestnik6w/czek projektu tj. jestem uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  projektu,

zostalem/am   poinformowany/a,  ze  z  chw"a   przystapienia   do   projektu   kazdy  Uczestnik   Projektu   bedacy  osoba

fizyczna sktada  oswiadczenie a  przyjeciu  przez niego do wiadomosci  informacji, a  kt6rych mowa   ustawie z dnia  10

maja    2018    r.    o    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2018    poz.    1000)    o    ochronie    danych    osobowych.

W  przypadku  Uczestnika  Projektu  nie  posjadajacego  zdolnosci  do  czynnosci  prawnych,  oswiadczenie  sktada  jego

rodzic/opiekun  prawny.

wyrazam zgode na  przetwarzanie moich danych przez  Miasto Zamos€ i szkote  na  potrzeby rekrutacii.

Miejscowos6, data Czytelny podpis  (imie  i  nazwisko  ucznia/uczennicy)

Czytelny podpis (imi€ i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego+)

*  Podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany w przypadku, gdy Kandydat/ka jest osobq niepelnoletniq.

Projekt pt. ,,Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Mjasta Zamos¢" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020





Fundusze
Europejskie
Program  Regionelny

Zalqcznik nr lf

lubelskie                  unia Europejska
Sraak;::/  Zycce I                     T=uroF)a)sli r uric \)`7 `pole( 7ny

FORMULARz zG[OszENiowy uczESTNiKA pRojEKTu [uczErd/ uczENNicA]

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamosc

Nazwa  projektu Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€

Program  operacyjny Regionalny  Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dzialanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy odofinansowanieprojektu
472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Szko'a Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamosclu

0

Nazwa Pole danych

lmie (imiona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia  (wiek) I   Miejsce  urodzenia   I

Pte£
I    kobieta
I     mezczyzna

Ulica

Nr domu
Nr

lokalu

Miejscowos€

Kod  pocztowy Poczta

Gmina

Wojew6dztwo
I     lubelskie

IE3 I      inne......"

Powiat

I     bitgorajski

uI I     hrubieszowski
a' I     krasnostawskiIa

I    tomaszowski
E     zamojski

I    Miastozamos€
I      inny........

Obszar
I    miejski
I     wiejski

Telefon kc)m6rkowy

Adres e-mail

Wyksztatcenie
I       Poziom  lscED  1-wyksztatcenie podstawowe

I       Poziom  lscED 2-wyksztatceniegimnazjalne

Kierunek  ksztatcenia,  Klasa

Planowany rok zakohczeniaedukacji

Projekt pt. ,,Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regi.onalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
PriJgTamF`.=B',oT,a\r`y

lubelskie                 unia Europejska
.\caty  -c`|(Ce /                    FLur ope|`k   F ui`d\i`7 STiolpc7 nv

0

Przynaleznos6 do  mniejszosci ETak
narodowej/etnicznej.  Migrant, ENie
osoba obcego pochodzenia I     Odmowa  podania  informacji

Osoba  bezdomna  lub dotknieta ETak

5 wykluczeniem z dostepu do ENie
It5ta mieszkah

Fakt bycia osoba

ETak
taJ

ENieIg niepetnosprawna I     Odmowa  podania informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji HTak
materialnej  (korzystanie z ENie

pomocy osrodka pomocyspotecznej) I     Odmowa  podania informacji

Prosimy  o  wybranie  szkolerf  (sekci.a   I),  w  kt6rych  chciafbys/chciatabys  uczestniczy€  poprzez  zakreslenie  X  w  polu  wyboru

(mozesz    wskazac    kilka    pozycji).    Jezeli    chciatby5    uczestniczy€    w    stazu    zawodowym/praktyce    zawodowej    (sekci.a    11)

organizowanym w ramach  proi.ektu,  prosimy a zakreslenie X w polu wyboru.

Lp. I Nazwa szkolenia/kursu pole wyboru

1. Kurs podstawowy Barista

2. Pomoc  kuchenna

3. Kurs sporzadzania  potraw z warzyw i owoc6w z elementami  Carvingu

4. Gotowanie -warsztaty kulinarne

5. Kurs  dekorowania  wyrob6w  cukierniczych

6. Zajecia dodatkowe w pracowni  kuchennej

7. Organizacja  kawiarenki  szkolnej

8. Dekoracja  stotu

9. Zajecia  poligraficzne

11 Staz u przedsiebiorcy/praktyka zawodowa pole wyboru
1. Rok szkolny 2021/2022

2. Rok szkolny 2022/2023

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  Ze:

•         wyrazam   chQ€   uczestnictwa   w   wyzej   zaznaczonych   zajeciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   „Rozw6j

ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc",
•         zapoznatem/am  sie  z  Regulaminem  rekrutacji   i   uczestnictwa   w  projekcie   pt.  „Rozw6j   ksztatcenia  zawodowego

szk6t Miasta Zamos6" oraz akceptuje jego warunki,
•         zapoznatem/am   sic   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   i   uczestnictwa   w   projekcie   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6t   Mia5ta   Zamos6"   dotyczacym   praw   i   obowiazk6w   Uczestnika/czki   Projektu   i   w   przypadku

zakwallfikowania  sic do  udziatu  w  projekcie  zobowiazuje  sic do  ich  przestrzegania,

•        zostatem/am   poinformowany/a,   ze   projekt   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos¢"  jest

wsp6tfinansowany   z   Europei.skiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020,
•         zostatem/am    poinformowany/a,    Ze    ztozenie    niniejszego    formularza    rekrutacyjnego    nie   jest   jednoznaczne

z  zakwalifikowaniem  sie  do  udziatu  w  projekcie,
•         zostatem/am   poinformowany/a,   Ze  w   przypadku  zakwalifikowania   sis  do   udziatu  w  projekcie  mam  obowiazek

udziatu   w   badaniach   ewaluacyjnych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne
na  zlecenie  lnstytucji Zarzadzajacej,

•         zgodnie  z  wymogami  projektujestem  uprawniony/a  do  uczestniczenia  w  nim  (spetniam  warunki  kwalifikowalnosci

Uczestnik6w/czek projektu tj. jestem  uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  proi.ektu,

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcen.la zawodowego szk6t Miasta Zamos£" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020
2



Fundusze
Europejskie
i-ogram  l`egionahy

•,..±l;*eJ:/kc`ce: Unia  Europejska
[uropejski  hjr\du`7  Spole\./r`\i

•        zostatem/am  poinformowany/a,  ze  z  chwila  przystapienia  do  projektu  kazdy  Uczestnik  Projektu  bedacy  osoba

fizyczna sktada oswiadczenie o  przyjeciu przez niego do wiadomosci  informacji, o  kt6rych  mowa   ustawie z dnia  10

maja    2018    r.    a    ochronie    danych    osobowych    (Dz.    U.    2018    poz.    1000)    o    ochronie    danych    osobowych.

W  przypadku  Uczestnika  Proiektu  n.ie  pos'iadajacego  zdolnosc`i  do  czynnosci  prawnych,  oswiadczenie  sktada  jego

rodzic/opiekun  prawny.
•         wyrazam zgode na  przetwarzanie moich danych  przez  Miasto zamosc I  szkote na  potrzeby rekrutacji.

Miejscowos6, data Czytelny podpis  (imi€ i  nazwisko  ucznia/uczennicy)

Czytelny podpis (imi€ i nazwisko rodzica/opiekuna

prawnego')

*  Podpis rodzica/opiekuna  prawnego wymagany w przypadku, gdy Kandydat/ka jest osobq niepelnoletniq.

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamos6"  wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020





5
Zafqcznik nr 1g

Fundusze
Europejskie
Program  Reglonahy

•,..E13£eJ:art-ice: unia  Eiiropejska
Europe/`ki  Fundus7  Spolcc?iy

FORMULARZ ZG[OSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

I NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA]
Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamos£

Nazwa projektu Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamo§6

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-

2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy o dofinansowanieprojektu
472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

J!

Nazwa Pole danych

lmie (imiona)

Nazwisko

PESEL

Data  urodzenia  (wiek)
Miejsce

urodzenia

Pte€
I    kobieta
I    mezczyzna

Ulica

Nr domu
I    Nrlokalu     I

Miejscowos£

Kod pocztowy Poczta

Gmjna

Wojew6dztwo
I     lubelskie

I     inne.„...„

Powiat

I     bitgorajski

E I     hrubieszowski0u
I     krasnostawski

Ja'
I    tomaszowskiI0a
E     zamojski

I     Miastozamos6
I      inny.-.....

Obszar
I     miejski
I    wiejski

Telefon  kom6rkowy

Adres  e-mail

Wyksztatcenie

I      Poziom  lscED  1-wyksztatcenie podstawowe

I       Poziom  lscED 2-wyksztatceniegimnazjalne

I       Poziom  lscED 3-wyksztatcenie ponadgimnazjalne

I       Poziom  lscED4-wyksztatcenie policealne

I       Poziom  lscED 5-studia  kr6tkiegocyklu

I       Poziom  lscED  6-studia  licencjackie  lub  ich

odpowiedniki

I       Poziom  lscED 7-studia magisterskie  lub ich

odpowiedniki

I       Poziom  lscED8-studia  doktoranckie lub ich

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos¢" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
Progran  Rogionalny

lubelskie                 unia Europejska
Jral;::i ~t|Cde /                   Europe)`k   Fiir\ou-`i spo\Qc 7nv

odpowledniki

Miejsce  zatrudnienia

I     Zesp6l szk6t ponadpodstawowych  nr 1 w zamosciu

I     Zesp6t szk6t ponadpodstawowych  nr 2 I.in. Tadeusza

Kosciuszki w Zamosciu

I     Zesp6tszk6t ponadpodstawowych  nr3  im. Armii

Krajowej w Zamosciu

I     Zesp6tszk6t ponadpodstawowych  nr4z oddziatami

lntegracyjnymi  im.  Dzieci Zamojszczyzny w Zamosciu

I      Zesp6tszk6t ponadpodstawowych  nr5  im.J6zefa

Pitsudskiego  w Zamosciu

I      Specjalny osrodek szkolno-Wychowawczy w

Zamosciu

a,=

Przynaleznosf do mniejszosci ETak
narodowej/etnicznej.  Migrant, osoba ENie
obcego pochodzenia I     Odmowa  podania  informacji

Osoba  bezdomna  lub dotknieta ETak
£04a wykluczeniem z dostepu  do mieszkah ENie

Fakt bycia osoba  niepetnosprawna

ETakia'
ENie

E8
I     Odmowa  podania informacji

Osoba w niekorzystnej sytuacji  materialnej ETak

(korzystanie z pomocy osrodka  pomocy ENie
spotecznej) I     Odmowa podania  informacji

Prosimy o wybranie szkoleh z  Pani/ Pana szkoty, w kt6rych  Pan/ Pain chciatby/ chciataby uczestniczy¢ poprzez zakreslenie X

w  polu wyboru  (mozesz wskaza€  kilka  pozvcii).

Nazwa formy wsparcia: szkolenia/kursu

1. Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 1 w Zamosciu

I   Szkolenie dla  nauczycieli trychologiczne  (2  nauczycieli,16  h  zaje€)

I   Catering  i  organizacja  przyjef  z  florystyka   (2  nauczycieli,120  h  zaje€)

I   Obstuga  program6w COMARCH  ERP OPTIMA  (2  nauczycieli,  szkolenie  wyjazdowe z  uczniami)

I   Podstawy technologii Swiattowodowej  (1 nauczyciel,  64 h zajec)

I  Spawanie Swiattowod6w (1  nauczyciel, 60 h zaje€)

I   Barber (3 nauczycieli, 30 h zaje6)

11. Zesp6t Szk6t  Ponadpodstawowych  nr 2  w Zamosciu

I   Programowanie I  obstugiwanie druku 3D (1  nauczyciel,120  h zajec)

I   Projektowanie grafiki  komputerowej  (1 nauczyciel,145  h zajec)

I   Fotograf z egzami.nem czeladniczym  (5 nauczycieli,120 h  zaje¢)

Staz u  przedsiebiorcy/praktyka zawodowa (9 nauczycieli, 40 h)

I  Rok szkolny 2021/2022

I  Rok szkolny 2022/2023

Ill. Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 3 w Zamosciu

I   Programowanie  I  obstugiwanie druku  3D  (2  nauczycieli,120  h  zaje¢)

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia  zawc)dowego szk6t Miasta Zamosc"  wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyinego
Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program  r(egionalriy

•,..Ll.ngl:/kfice: Unia  Europejska
Europe/ski  Fur\dLls7  Spotec/r`y

lv. Zesp6t Szk6l Ponadpodstawowych  nr 4 w Zamosciu

I    Szkolenie trychologiczne  (1  nauczyciel,16  h  zajec)

I    Kurs podstawowy EWMAPA (3 nauczycieli,  24 h zajec)

V. Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 5 w Zamosciu

I    Tworzenie witryn  internetowych  (2  nauczycieli,120 h zaje€)

I    Projektowanie  i budowa zielonych dach6w (2  nauczycieli,16 h zajec)

I    Badanie  USG  (2  nauczycieli, jednodniowe  min.  8  h  zajec)

I    Badanie  echokardiograficzne  (2  nauczycieli, iednodniowe  min.  8  h  zaje¢)

Vl. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamosciu

I    Kurs podstawowy Barista  (razem z uczniami,  3  nauczycieli,  20 h zaj€£)

I    Kurs sporzadzania  potraw  z  warzyw  i  owoc6w  z  elementami  Carvingu  (razem  z  uczniami,  4  nauczyc`ieli,12  h

zaje£)

I    Gotowanie -warsztaty kulinarne (razem z uczniami, 4 nauczycieli,15  h zajec)

I    Kurs dekorowania wyrob6w cukierniczych (razem z uczniami,  2 nauczycieli,12  h zaje€)

Prowadzenie zaje€ dodatko`^rych (w ramach dodatku z KN)

I    Zajecia dodatkowe w pracowni  kuchennej -4 grupy x 6 os.  200 h x 4 gr.= 800 godz.

I    Zajecia dodatkowe Organizacja kawiarenkl  szkolnei -4 grupy x 3 os.   60 h x 3 grupy = 180 godz.

I    Zajecia dodatkowe  Dekoracja stotu  -4 grupy x 3 os.   60 h  x 3 grupy =  180 godz.

I    Zajecia dodatkowe Zajecia poligraficzne -4 grupy x 3 os.   60  h x 3 grupy =  180 godz.
Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  Ze;

•        wyrazam   che€   uczestnictwa   w   wyzej   zaznaczonych   zajeciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   ,,Rozw6i

ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamos¢",

•         zapoznatem/am  sic  z   Regulaminem   rekrutacji   i  uczestnictwa  w  projekcie  pt.  „Rozw6j   ksztatcenia  zawodowego

szk6t  Miasta  Zamos¢"  oraz akceptuje jego  warunki,

•         zapoznatem/am   sie   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   i   uczestnictwa   w   projekcie   pt.   ,,Rozw6j   kszta{cenia

zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos€"   dotyczacym   praw   i   obowiazk6w   Uczestnika/czki   Projektu   i   w   przypadku
zakwalifikowania  sic  do  udziatu  w  projekcie  zobowiazuje  sie  do  ich  przestrzegania,

•        zostatem/am   poinformowany/a,   Ze   projekt   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamosc"  jest

wsp6tfinansowany   z   Europeiskiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata 2014-2020,
•        zostatem/am    poinformowany/a,    2e    ztozenie    ninieiszego    formularza    rekrutacyjnego    nie   Jest   jednoznaczne

z  zakwalifikowaniem  sic  do  udziatu  w  projekcie,

•         zostatem/am   poinformowany/a,  Ze  w   przypadku   zakwalifikowania  sis  do   udziatu  w   proi.ekcie  mam  obowiazek

udziatu   w   badanlach   ewaluacyjnych   prowadzonych   przez   Organizatora   Projektu   oraz   podmioty   zewnetrzne
na  zlecenie  lnstytucji  Zarzadzajacej,

•         zgodnie z wymogami  projektu jestem  uprawniony/a do  uczestniczenia  w  nim  (spetniam warunki  kwalifikowalnosci

Uczestnik6w/czek projektu tj. jestem uczniem/uczennica szk6t objetych wsparciem w ramach  projektu,
•         zostatem/am   poinformowany/a,   Ze  z  chwila   przystapienia   do  projektu   ka2dy  Uczestnik  Projektu   bedacy  osoba

fizyczna  sktada  oswiadczenie  a  przy/eciu  przez  niego do wiadomosci  mformacji,  o  kt6rych  mowa   ustawie  z  dnia  10

maja  2018  r.  a  ochronie  danych  osobowych.  W  przypadku  Uczestnika   Projektu  nie  posiadajacego  zdolnosci  do

czynnosci prawnych, oswiadczenie sktada jego rodzic/opiekun  prawny
•         wyrazam zgode na  przetwarzanie  moich danych  przez  Miasto zamos€ i szkoty na  potrzeby rekrutacji,

Miejscowosc, data Czytelny podpis (imie i nazwisko nauczyciela/ki)

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc"  wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu  Spolecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020
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Zalqcznik  nr 2cl

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (UCZEN/UCZENNICA)

Ja,  nizej  podpisany(-cl)

(Imi€  i  nazwisko  ucznia/uczennicy)

(adres zamieszkania:  miejscowos6,  ulica, numer domu/mieszkania,  kod  pocztowy, PESEL)

deklaruj.e udziat w projekcie pt. ,,Rozw6j ksztalcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamosc"  realizowanym od 01.01.2021

r.   do   30.09.2023   r.   przez Miasto   Zamosc   wsp6tfinansowanym   ze   Srodk6w   Europejskiego   Funduszu   Spotecznego

w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Wojew6dztwa  Lubelskiego 2014-2020,  05  priorytetowa  12  Edukacja,

kwalifikacje  i  kompetencje,  Dziatanie  12.4  Ksztatcenie  zawodowe.

Jednoczesnie oswiadczam,  iz:

1          Spetniam   kryteria   kwalifikowalnosci   uprawniajace   mnie   do   udziatu   w   projekcie,   tzn.  jestem   uczniem   szkoty   objetei

wsparciem.

2.         Zapoznatam/-em  sic z  regulaminem  niniejszego  projektu  i  w  pelni  go  akceptuje.

3.         Przekazane  przezemniedane  sQzgodnez  prawda.

4          Jestem    Swiadoma/-y    obowiazk6w    I     praw    Uczestnika     Projektu,     wynikajacych    z     Regulaminu,    w    tym     r6wniez,

Ze    opuszczenie    I    nieusprawiedliwienie    wiecej    niz       20%    godzin    przewidzianych    na    realizacje    zaiec,    dale    prawo

Organizatorowi  Projektu  do  wykluczenia  mnie  z  dalszego  udziatu  w  projekcie.

5.         Wyrazam  zgode  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz   publikowanie  mojego  wizerunku  w  celach    realizacji  I

promocii    projektu,  w  tym  do  zamieszczania  fotografii  z  moim  wizerunklem  na  stronach  internetowych,  prasie  lokalnei
oraz w materiatach og6lnych  promuiacych projekt.

Miejscowos6, data Czytelny podpis (imi?  i nazwisko ucznia/uczennicy)

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTW0 W PROJEKCIE

Oswiadczam,  IZ:

1.       C6rka/syn/podopieczna/y    spetnia    kryterium    kwalifikowalnosci,    uprawniajace    do    udziatu    w    projekcie,    tzn.    jest

uczniem/uczennicQ  szkoty objetej  wsparciem.

2.       Zapoznatam/-em  sic z  Regulaminem  niniejszego  projektu  i  w  petni  go  akceptuje.

3.       Przyjmuje   o   wiadomosci,   Ze   wyzej   wymienione   dane   osobowe   c6rki/   syna/   podopiecznej/go   beda   przetwarzane

wytacznie  w  celu  ewaluacji,  zarzadzania,  kontroli,  audytu  oraz  sprawozdawczosci  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014 -2020.

Czytelny podpis (imi? i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)

*  Pc)dpis rodzicci/opiekuna prawnego wymagany w przypadku, gdy Kondydat/ka jest osobq niepelnoletniq.

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamo5C" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020
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Zalqcznik nr 2b

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA)

Ja,  ni±ej  podpisanv(-a)

(Imie  i  nazwi5ko  nauczyciela/ki)

(adres zamieszkania: miejscowos6, ulica, numer domu/mieszkania,  kod  pocztowy,  PESEL)

deklaruje   udziat   w   projekcie   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos€"   realizowanym   od

01.01.2021   r.   do   30.09.2023   r.   przez    Miasto  Zamosc  wsp6tfinansowanym   ze  Srodk6w   Europejskiego   Funduszu

Spotecznego     w      ramach      Regionalnego      Programu      Operacyjnego      Wojew6dztwa      Lubelskiego      2014-2020,

OS  priorytetowa  12  Edukacja,  kwalifikacje .I  kompetencje,  Dziatanie  12.4  Ksztatcenie zawodowe.

Jednocze5nie  o5wiadczam,  iz:

1.       Spetniam   kryteria   kwalifikowalnosci   grupy   docelowej   uprawiajace   mnie   do   udzialu   w   projekcie   pt.   „Rozw6j   ksztalcenia

zawodowego szk6l Miasta Zamos¢":

•        jestem  osoba  dorosta  w wieku  aktywno5ci zawodowei,

•         z  wtasnej  inicjatywy zgtaszam  potrzebe  podniesienla  kwalifikacji,

•        jestem  z  obszaru  wojew6dztwa  lubelskiego  (w  przypadku  os6b fizycznych  pracuja  lub  zamieszkuja  one  na  obszarze

wojew6dztwa  lubelskiego w  rozumieniu  przepis6w  Kodeksu  Cywilnego,  w  przypadku  os.  bezdomnych  przebywaja  na

tym obszarze),

2.       Zapoznatam/-em  sic z  regulaminem  niniejszego  projektu  i  w  petni  go akceptuje.

3.       Przekazaneprzezemniedanesazgodnez  prawda.

4.       Jestem  Swiadoma/-y  obowiQzk6w  I  praw  Uczestnika  Projektu,  wynikajacych  z  Regulaminu,  w  tym  r6wniez,  ze  opuszczenie

i  nieusprawiedliwienie  wiecej   niz    20%  godzin   przewidzianych  na  realizacje  zaje6,  daje  prawo  organizatorowi  Projektu  do

wykluczenia  mnie  z  dalszego  udziatu  w  proiekcie.

5.       Wyrazam  zgode   na   przetwarzanie  moich   danych  osobowych  oraz     publikowanie  mojego  wizerunku  w  celach     realizacji   i

promocji   projektu,  w tym  do  zamieszczania  fotografii  z  moim  wizerunkiem  na  stronach  internetowych,  prasie  lokalnej  oraz
w materialach og6lnych  promujacych projekt.

Miejscowos6, data Czytelny podpis (imi€  i  nazwisko  nauczyciela/ki)

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamo5¢" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020
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Zalqcznik nr 3

0SWIADCZENIE  UCZESTNIKA PROJEl(TU

Obowiazek  informacyjny realizowany w zwiazku  z  art.13  i  art.14  Rozpc)rzadzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady

(UE)  2016/679 oraz zgoda  na przetwarzanie szczeg6lnych  kategorii  danych osobowych w zakresie zbior6w:

1.     Uczestnicy   projekt6w   dofinansowanych   z   Europejskiego   Funduszu   Spotecznego   w   ramach   Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego 2014-2020,

2.     Centralny  system teleinformatyczny wspierajacy realizacje program6w operacyjnych.

I.        W   zwiazku   z   przystapieniem   do   projektu   pn.   ,,Rozw6j   ksztatcenia   zawodowego   szk6l   Miasta   Zamos€"
oswiadczam, Ze przyjmui.e do wiadomosci, i±:

1)       Administratorem  moich danych  osobowych jest c)dpowiednio:

a.      Wojew6dztwo  Lubelskie z siedziba  przy  ul.  Artura  Grottgera  4,  20-029  Lublin  dla  zbioru  nr  1.

b.      Minister wtasciwy  do  spraw rozwoju  regionalnego  z  siedziba  przy  ul.  Wsp6lnej  2/4,  00-926 Warszawa  dla  zbioru
nr2.

2)       Przetwarzanie moich  danych osobowychjestzgodne z  prawem  i  spetnia warunki,  o kt6rych  mowa art.  6 ust.1  lit.
c  oraz  art.  9  ust.  2  lit.  g  Rozporzadzenia  Parlamentu   Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  -dane  osobowe  sa

niezbedne  dla  realizacji  Regionalnegc)  Programu  Operacyjnego  Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020  na

podstawie:
a.      rozporzadzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  ustanawiajacego

wsp6lne     przepisy     dotyczace     Europejskiego     Funduszu     Rozwoju     Regic)nalnego,     Europejskiego     Funduszu

Spotecznego,  Funduszu  Sp6jnosci,  Europejskiego  Funduszu   Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszar6w  Wiejskich  oraz

Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiajacego  przepisy og6lne  dotyczace  Europejskiego

Funduszu   Rozwoju   Regionalnego,   Europejskiego   Funduszu   Spotecznego,   Funduszu   Sp6jnosci   i   Europejskiego

Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  uchylajacego  rozporzadzenie  Rady  (WE)  nr  1083/2006  (Dz.  Urz.  UE  L  347  z

20.12.2013,  str.  320,  z  p6Zn.  zm.),

b.      rozporzadzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   nr   1304/2013   z   dnia   17   grudnia   2013   r.   w   sprawie

Europejskiego  Funduszu  Spotecznego  i  uchylajacego  rozporzadzenie  Rady  (WE)  nr  1081/2006  (Dz.  Urz.  UE  L 347  z

20.12.2013,  str.  470,  z  p6Zn.  zm.),

c.       Ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  program6w  w  zakresie  polityki  sp6jnosci  finansowanych  w

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.  u.  z 2020 r.,  poz. 818 z p6Zn. zm.),
d.      rozporzadzenia   wykonawczego    Komisji    (uE)    nr    1011/2014   z    dnia    22   wrzesnia    2014    r.    ustanawiajacego

szczeg6towe  przepisy  wykonawcze  do  rozporzadzenia   Parlamentu   Europejskiego  i  Rady  (UE)   nr  1303/2013  w

odniesieniu  do  wzor6w  stuzacych  do  przekazywania   Komisji  okreslonych  informacji  oraz  szczeg6towe  przepisy

dotyczace     wymiany     informacji     miedzy     beneficjentami     a     instytucjami     zarzadzajacymi,     certyfikujacymi,

audytowymi  i  posredniczacymi  (Dz.  Urz.  UE  L 286 z 30.09.2014,  str.1).

3)       Moje dane osobowe beda przetwarzanewytaczniewcelu:
a.    udzielenia  wsparcia  uczestnikom  projektu  z  uwzglednieniem  rekrutacji,  dziatah  informacyjnych,  monitorowania,

sprawozdawczosci, ewaluacji,  kontroli i audytu  prowadzonych w zakresie  projektu -dotyczy zbioru  nr 1.
b.    realizacji  projektu,  w  szczeg6lnosci  potwierdzania  kwalifikowalnosci  wydatk6w,  udzielania  wsparcia  uczestnikom

Projektu,  ewaluacji,  monitoringu,  kontroli,  audytu,  sprawozdawczosci  oraz  dziatah  informacyjno-promocyjnych,

w ramach  Programu -dotyczy zbioru  nr 2.

4)       Moje dane osobowe zostaty powierzone do przetwarzania:
a.    Instytucji  Zarzadzajacej  RPO  WL 2014-2020,  kt6rej tunkcje  petni Wojew6dztwo  Lubelskie  z  siedziba  przy  ul.  Artura

Grottgera  4,  20-029  Lublin,

b.    Beneficjentowi   realizujacemu    projekt:      Miastu   Zamos¢,   ul.   Rynek   Wielki   13,   22-400   Zamosc   oraz   szkotom

bioracym  udziat w  projekcie,.

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6l Miasta Zamo5C" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020
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Moje dane osobowe  moga zosta6 powierzone  podmiotom  realizujacym  badania  ewaluaeyjne  lub kontrole i  audyt
RPO  WL  2014-2020  na  zlecenie  ministra  wlasciwego  do  spraw  roz\^roju  regionalnego,  lustytucji  Zarzadzajacej  lub

beneficjenta.

5)        Moje  dane  moga  zosta¢  udostepnione  Prezesowi  Zaktadu  Ubezpieczeh  Spotecznych  na  podstawie  art.  71  ust.  2

ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  program6w  w  zakresie  polityki  sp6jnosti  finansowanych  w

perspektywie finansowej  2014-2020 w zwiazku  z realizacja zadah wynikajacych z art. 50  ust.  3a  i 3c  ustawy z dnia
13  pazdziemika  1998  r.  o systemie  ubezpieczeh  spotecznych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  423,  z  p6Zn.  zm.).

6)       Podanie  danych  jest  warunkiem   koniecznym  otrzymania  w5parcia,  a  odmc)wa  ich  podania  jest  r6wnoznaczna
z brakiem  mo2liwosti  udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7)       W  terminie  do  4  tygodni  po  zakoficzeniu  udziatu  w  projekcie  przekaze  beneficjentowi  dane  dotyczace  mojego

statusu  na  rynku  pracy  oraz  informacje  na  temat  udziatu  w  ksztalceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskania  kwalifikacji

lub  nabycla  kompetencji.

8)       W  ciagu  trzech  miesieey  po  zakohczeniu  udzialu  w  projekcie  udostepnie  dane  dot.  mojego  statusu  i  sytuacji  na

rynku  pracy,  a  takze  informacje  na  temat:  udziatu  w  ksztatceniu  lub  szkoleniu,  uzyskania  kwalifikacji  lub  nabycia
kompetencji oraz innych zmian,  kt6re  nastaptry w procesie akty\^/izacji spoteczno-zawodowej.2

9)       Moje    dane   osobowe    beda    przetwarzane    w    Centralnym    systemie   teleinformatycznym    SL2014   zgodnie    z
Wytycznymi  w  zakresie  warunk6w  gromadzenia  i przekazywania  danych  w  postaci  elektronicznej  na  Iota  2014-
2020.

10)    Moje    dane    osobowe    beda    przechowywane    do    czasu    rozliczenia    Regionalnego    Programu    Operacyjnego
Woje\^/6dztwa  Lubelskiego 2014-2020 oraz zakohczenia  archiwizowania  dokumentacji.

11)Mogeskontaktowa€siezlnspektoremOchronyDanych\^/ysytajapwiadomos6naadresemail:iod@lubfj±!s!£±L+ul

(loD    w    Urzedzie    Marszatkowskim    Wojew6dztwa    Lubelskiego)    lub    jg.g@jpiir.go\;.pl    (loD    w    Ministerstwie
lnwestycji  i  Rozwoju).

12)     Main   prawo    do   wniesienia    skargi    do   organu    nadzorczego,    kt6rym   jest   Prezes    Urzedu    Ochrony    Danych
Osobowych.

13)     Main prawo dostepu  do tre5ci  swoich danych.

14)     Main prawo Zadania sprostowania swoich danych lub Zadania ograniczenia ich  przetwarzania.

15)     Main   obowiazek    zaktualizowac    moje    dane    teleadresowe    w    przypadku,    gdy    ulegna    one    zmianie    przed
zakohczeniem udzialu w projekcie.

16)     Moje dane osobctwe  nie beda przekazywane do pahstwa trzeciego  lub organizacji  miedzynarodowej.

17)     Moje dane osobowe nie beta poddawane zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji.

11.       Uwagi  dotyczace formularza  zgloszeniowego  uczestnika  projektu  i  przetwarzania  szczeg6lnych  kategorii  danych
osobowych:

1.      W celu  rozpoczecia  udziatu  osoby w projekcie  njezbedne jest podanie  przez  nia lub jej  opiekuna  prawnego danych

w  zakresie  okreslonym  w  zataczniku  nr  13  do  \^lyr)+cznych  w  zakres/a  `^/cirunk6w  gromodzer)/a  /  przekoz)/`^/on/a

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
2.      Osobe zgtaszajaca sis do projektu  mole odm6wic podania szczeg6lnych  kategorii danych osobowych w zakresie:

a.      Osoba  nale2aca do mniejszosti  narodowej lub etnicznej,  migrant, osoba obcego pochodzenia
b.      Osoba  z niepetnosprawnosciami

c.       Osoba  w  innej  niekorzystnej  sytuacji  spotecznej

1  Podpunkt c nalezy wykaza6,  w przypadku,  gdy beneficient powierzyl przetwarzanie danych  osobowych  podwykonawcy

2  Dotyczy projekt6w, w kt6rych wyst?puje obowlazek monitorowania efektywno§Ci zatriidnleniowej,  spotecznej  lub zawodowej.

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
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3.      Niekompletnosc  danych  w  ww.  zakresie  nie  oznacza  niekwalifikowalnosci  danego  uczestnika  z  wyjatkiem  sytuacji,

kiedy  projekt  skierowany  jest  do  grup  charakteryzujacych  sic  przedmiotowymi  cechami,  w6wczas  odmowa  ta
skutkuje  brakiem  mozliwosc.I  weryfikacji  kwalifikowalnosci  uczestnika  oraz  prowadzi  do  niezakwalifikowania  sis  do

udziatu  w  projekcie.

Ill.     Oswiadczenie   dotyczace   podania   szczeg6lnych   kategorii   danych   osobowych   w   formularzu   zgloszeniowym
uczestnika: (naleiy zaznaczy€ wtasciwe pole w ramach kaidego punktu)

1)      Czy nalezysz do mniejszosci  narodowej  lub etnicznej, jestes migrantem  lub osoba obcego pochodzenia?

ETak ENie

2)      Czy jestes osoba z niepetnosprawnosciami?

ETak ENie

I odmawiam  podania  informacji

H  odmawiam podania informacji

3)      Czy jestes osoba w  innej  niekorzystnej sytuacji spotecznej  niz wymienione  powyzej  w punktach  1  i  2  (moze to

bye  np.  bezdomnosc,  wykluczenie  z  dostepu  do  mieszkah,  pochodzenie  z  obszar6w wiejskich,  wyksztatcenie

ponizej   podstawowego   pomimo   wieku   typowego   dla    ukohczen`ia   szkoty   podstawowej    lub   inne   cechy
powodujace wykluczenie spoteczne)?

a.      Osoba  nalezaca do  mniejszosci  narodowej  lub etnicznej,  migrant, osoba  obcego  pochodzenia

b.      Osoba  bezdomna  lub dotknieta wykluczeniem zdostepu do mieszkah

c.      Osoba  z niepetnosprawnosciami
d.      Osoba  przebywajaca w gospodarstwie domowym bez os6b pracujacych
e.      w tym: w gospodarstwie domowym z dziecmi pozostajacymi  na utrzymaniu
f.       Osoba   Zyjaca  w  gospodarstwie  sktadajacym  sis  z  jednej  osoby  dorostej   i  dzieci   pozostajacych   na

utrzymaniu

HTak

MIEJSCOWOSC  I  DATA

MIEJSCOWOSC I  DATA

HNie I  odmawiam  podania  informacji

CZYTELNY  PODPIS  UCZESTNIKA  PROJEKTU

CZYTELNY PODPIS  RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO*

*  Podpis rodzica/opiekuna  prawnego wymagany w przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobq niepelnoletniq.

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos¢" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020
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Zatqcznlk  nr 4

OSWIADCZENIE  UCZESTNIKA PROJEKTU 0 REZYGNACJI Z UDZIA[U W PROJEKCIE

„Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamo§6"

Ja,  nizej  podp.isany(-a)

(Imie  i  nazwisko  Uczestnika  Projektu)

(adres zamieszkania:  miejscowos6,  ullca,  numer domu/mieszkania, kod pocztowy,  PESEL)

oswiadczam,  ±e  z  dniem rezygnuje  z  uczestnictwa  w  projekcie  pt.  „Rozw6j  ksztatcenia

zawodowego szk6t Miasta Zamos6".

Przyczyna  rezygnacji jest  (zaznaczy€ krzyzykiem):

I     przyczyna zdrowotna,  kt6ra  nie mogta  bye znana  Uczestnikowi  Projektu w momencie rozpoczecia

udziatu w projekcie;

I     dziatanie sity wyzszej,  np.  pow6dz,  huragan, trzesienie ziemi, sztorm,  Sniezyca  itp.,  kt6re n.ie mogto

bye znane uczestn.ikowi  Projektu w momencie rozpoczecia  udziatu w projekcie

I    inna:

(uzasadnienie)

Miejscowos6, data Czytelny  podpis (imi€  i nazwisko  UP)

Czytelny podpls (Imi€ I nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)

*  Podpis rodzlco/oFliekuna  prawnego wymogany w przypadku, gdy Uczestnik  Projektu Jest osobq  nlepetnoletnlci.

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamo$6"  wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020
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Zafqcznik nr 5

..£L*ejsgrkrtce: Unia Europejska
Europeiski  Fundu`z  SDaleczny

PROTOK6[ Z PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI DO PROJEl(TU

Nazwa  Beneficjenta Miasto Zamos¢

Nazwa projektu Rozw6j  ksztalcenia zawodowego szk6l Miasta Zamosc

Program operacyjny Regionalny Program  Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego na lata  2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dzialanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy o dofinansowanie 472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Miejsce  realizacji / Szkota

I     Zesp6t szk6t ponadpodstawowych nr 1 w zamosciu

I      Zesp6l szk6t ponadpodstawowych  nr 2 im. Tadeusza  Kosciuszki w

Zamosciu

I      Zesp6t szk6t ponadpodstawowych  nr 3 im. Armii  Krajowej w zamosciu

I      Zesp6t szk6t ponadpodstawowych  nr 4 z oddziatami  lntegracyjnymi im.

Dzieci  Zamojszczyzny w Zamosciu

I      Zesp6tszk6t ponadpodstawowych  nr5 im  J6zefa  pitsudskiegow

Zamosciu

I      Specjalny osrodek szkolno-Wychowawczy w zamosciu

KRYTERIA  REl(RUTACJl

Nr Kryterium Spos6b weryfikacji
Liczbapunkt6w

Kryteria podstawowe:

I

Wszyscy kandydaci/tki:  uczeszczanie do jednej ze szk6l w     przypadku     „0"     osoba     odpada,
0/1objetych wsparciem  i jednego z kierunk6w poniewaz       nie       nalezy       do       grupy

wspomnianych w § 4 ust. 2  Regulaminu docelowej
I(ryteria dodatkowe:
11 Niepetnosprawnos6 Orzeczenie o niepetnosprawnosci 0/10

111 Status materialny rodziny

Zaswiadczenie      lub      oswladczenie      o

0/10korzystaniu  z  pomocy  osrodka  pomocy
spotecznej

lv Uczeh  ostatniej  klasy lnformacja ze szkoty 0/5

V

Srednia  ocen:

Dane ze szkoty  (nie  dotyczy SOSW)
0/54,0-4,49

4,5-5,0 0/10
pow. 5,0 0/15

I            Lista  os6b  zgtoszonych

Kryterium

Lp. lmie  Kandydata/ki Nazwisko Kandydata/tki I '' '„ lv V RAZEM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€"  wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa Lubelskiego na  lata  2014-2020
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

11             Lista  os6b odrzuconych

Lp. lmie  Kandydata/ki Nazwisko  Kandydata/tki Przyczyny odrzucenia

1.

2.

3.

4.

S.

6.

7.

8.

Ill             Lista  rezerwowa

Lp. lmie  Kandydata/ki Nazwisko Kandydata/tki
taczna  liczba  przyznanychpunkt6w

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lv.          Lista os6b zapisanych do  projektu

Lp. lmie  Kandydata/ki Nazwi.sko  Kandydata/tki
taczna  liczba  przyznanychpunkt6w

1.

2.

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t  Miasta Zamos¢" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Podpisy  KomisjiRekrutacyjnej
1.    Przewodniczacy  Komisji  Rekrutacyjnej:

2.    Cztonek  Komisji  Rekrutacyjnej:

Zataczniki:

1.      Formularze zgtoszeniowe do projektu

2.      Dokumenty potwierdzajace kwalifikowalnosc uczestnik6w projektu

3.      Wykaz srednich ocen (niedotyczysosw)

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamose" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata 2014-2020
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Zalqcznik  nr 6

PROTOK6[ Z PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI  DO FORMY WSPARCIA

Nazwa  Beneficjenta Miastc) Zamos€

Nazwa  projektu Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc

Program  operacyjny Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020

OS priorytetowa 12  Edukacja,  kwalifikacje,  kompetencje

Dziatanie 12.4 Ksztatcenie zawodowe

Numer umowy o dofinansowanie 472/RPLU.12.04.00-06-0036/19-00

Miejsce  realizacji / Szkota

I     Zesp6t szk6t ponadpodstawowych nr 1 w zamosciu

I      Zesp6t szk6t ponadpodstawowych  nr 2 im. Tadeusza  Kosciuszki w

Zamosciu

I      Zesp6tszk6t ponadpodstawowych nr3 im. Armii  Krajowej wzamosciu

I      Zesp6t szk6t ponadpodstawowych nr 4 z oddziatami  lntegracyjnymi im.

Dzieci  Zamojszczyzny w Zamosciu

I      Zesp6t szk6t ponadpodstawowych  nr 5 im. J6zefa  pitsudskiego w

Zamosciu

I      Specjalny osrodek szkolno-Wychowawczy w zamosciu

Data zapisu do formy wsparcia

Nazwa formy wsparcia zgodnie zwykazemstanowiacymzatacznik nr 1donlniejszegoprotokotu

I            Lista  os6b  zgtoszonych

Lp.                                   lmie Nazwisko Uczeh/ nauczyciel

Kierunek  ksztatcenia(uzupetnictylkowprzypadkuuczni6w)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11             Lista  os6b  odrzuconych

Lp. Im'e Nazwisko Uczeh/ nauczyciel

Kierunekksztatcenia(tylko

Prz:vyc:zvyny

w  przypadkuuczni6w) odrzucenia

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ill            Lista  rezerwowa

Lp. lmi? Nazwisko Uczeh/ nauczyciel

Kierunek ksztatcenia(uzupetni6tylkowprzypadkuuczni6w)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lv.           Lista  os6b  zapisanych  do formy wsparcia

Lp. 'rr,'e Nazwisko Uczeh/ nauczyciel

Kierunek  ksztatcenia(uzupetni€tylkowprzypadkuuczni6w)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6l  Miasta Zamo5€" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego
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Podpisy  KomisjiRekrutacyjnej
1.    Przewodni.czacy  Komisji  Rekrutacyjnej;

2.    Czlonek  Komisji  Rekrutacyjnej:

Zataczniki:

1.      Wykazform wsparcia

2.      Formularze zgtoszenjowe do formy wsparcia

3.      Wykaz Srednich  ocen -zataczy€ w   przypadku  kwalifikacji  os6b  z  listy  rezerwowej  na  liste  os6b

zakwalifikowanych  (nie dotyczy SOSW)

Projekt pt. „Rozw6j ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansowany ze 5rodk6w

Europejskiego Funduszu  Spotecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
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Zalqcznik nr 1 do protokofu z rekrutacji do formy wsparcia

Unia Europejska
Europc-]sk,  Fur\duv  Spolec7ny

Nazwaszkoly
lp. Nazwa for.my wsparcia Rodzaj formy wsparcia

-IIJ=C,E>6.5cA\CAFgiE>1a

DLA UCZNI0W

I.

Operator BSL (bezzalogowego statku
Szkolenie z egzaminem

powietrznego)
2. Prawo jazdy kategorii 8 Szkolenie z egzaminem

3. Programowanie i obslugiwania druku 3D Szkolenie z egzaniinem

4. Pl.ojektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem

5.
Transport towar6w niebezpiecznych droga

Szkolenie z egzaminem
ladowq ADR

6. Programowanie w j ?zyku Python Szkolenie
7. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem
8. Barber Szkolenie z egzaminem
9. Obsluga baz danych Access Szkolenie z egzaminem

10.
Obsluga program6w COMARCH ERP Szkolenie vyj azdowe z
OPTIMA egzaminem

11. Barista Szkolenie
12. Florysta z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaniinem
13. J?zyk angielski zawodowy Szkolenie z egzaminem
14. Animator czasu wolnego Szkolenie

15.
Wyjazd studyjny szkoleniowy dla uczni6w Wyj azd studyj ny

ji`eacA®NJ=gii dwudniowy do hotelu w Warszawie
16. Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaminem
17. Staz/ praktyka zawodowa Staz/ praktyka

DLA NAUCZYCIHLI

1.
Szkolenie dla nauczycieli trychologiczne Szkolenie z egzaminem

2. Catering i organizacja przyj?6 z florystyka Szkolenie

3.
Obsluga program6w COMARCH ERP Szkolenie wyjazdowe z
OPTIMA egzaminem

4. Podstawy technologii Swiatlowodowej Szkolenie

5. Spawanie Swiatlowo d6w Szkolenie

6. Barber Szkolenie z egzaminem
DLA UCZNI0W

1. Programowanie i obslugiwania druku 3D Szkolenie z egzaminem

2. Projektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem

3.
Lakiemik samochodowy z egzaminem

Szkolenie z egzaminem

:F€i:i
czeladniczym

4.
Blacharz samochodowy z egzaminem Szkolenie z egzaninem
czeladniczym

5. Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaminem

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamo§€" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
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6. Barista Szkolenie

7. Spawacz MAG Szkolenie z egzaminem
8. Operator w6zk6w widlowych Szkolenie z egzaminem
9. Sta2/ praktyka zawodowa Staz/ praktyka

DLA NAUCZYCIELI
1. Programowanie i obslugiwania druku 3D Szkolenie z egzaminem
2. Projektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem
3. Fotograf z egzaminem czeladniczym Szkolenie z egzaminem
4. Sta2 Staz

®Ii:I:giiE]e1 DLA UCZNI0W
1. Programowanie i obslugiwanie druku 3D Szkolenie z egzaminem
2. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem
3. Projektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem
4. Pracownik biuro\vy w branzy OZE Szkolenie
5. Przedstawiciel handlowy w branzy OZE Szkolenie

6.
Staz/praktyka zawo dowa

Sta2/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI
I. Programowahie i obslugiwanie druku 3D Szkolenie z egzaminem

1I,IJ=C,E'E.5

DLA UCZNI0W
I. Tworzenie modeli 3D i 2D Szkolenie

2. Programowanie i obslugiwanie druku 3D Szkolenie z egzaminem

3. Projektowanie grafiki komputerowej Szkolenie z egzaminem

4. Barber Szkolenie z egzaminem

5. Prawo jazdy kategorii 8 Szkolenie z egzaninem

6.
Kurs spawania TIG

Szkolenie z egzaminem

7.

Systemy Geoinformatyczne w praktyce

Szkolenie
wraz z pozyskiwaniem danych-,, {,.:i€g>1|eIb€G,J\efi£
przestrzermych, obsluga Srodowiska GID

8. Obsluga kas fiskalnych Szkolenie

9. Upi?cia i koki Szkolenie

10. Sombre/ombre Szkolenie

11. Operator koparko - ladowarki Szkolenie z egzaniinem

12. Operator w6zk6w widlowych Szkolenie z egzaminem

13.
Uprawnienia elektryczne SEP do  1 kv

Szkolenie z egzaminem

14. Carving Szkolenie

15. Barista Szkolenie

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€"  wsp6finansowany ze Srodk6w
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16. Wykonywanie uslug kelnerskich Szkolenie

17. S taz/praktyka zawodowa Staz/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI

1. S zkolenie trychologiczne Szkolenie z egzaminem

2. Kurs podstawowy EWMAPA Szkolenie

t^IIJ=®i.?:iFgi8>1`£G%`eacAa)N

DLA UCZNI0W

1.

Pi.zygotowywanie potraw zgodnie z
Szkolenie z egzaminemtrendami rynkowymi i zasadami zdrowego

2ywienia

2. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem

3. Dekorowanie wyrob6w cukiemiczych Szkolenie

4.
Szkolenie z projektowania i budowy

Szkolenie
zbiomik6w wodnych

5.
Szkolenie dla uczni6w z projektowania I Szkolenie
budowy zielonych dach6w

6. Spawacz MAG Szkolenie z egzaminem

7. Zasady produkcj i 2ywnosci ekologicznej Szkolenie

8. Agroenergetyka drogq aktywizacji rolnik6w Szkolenie

9. Anestezjologia malych zwierzqt Szkolenie

10. Anestezjologia malych zwierzat Szkolenie

11.
EKG stopieh I

Szkolenie

12.
RTG opisy

Szkolenie

13.
RTG technika I Szkolenie

14.
Kurs kombajnisty Szkolenie z egzaminem

15.
Kurs robienia pizzy

Szkolenie

16.
Staz/praktyka zawo dowa Staz/ praktyka zawodowa

DLA NAuczvclnLI
1. Tworzenie witryn intemetowych Szkolenie z egzaminem

2. Projektowanie i budowa zielonych dach6w Szkolenie

3. Badanie USG Szkolenie

4. Badanie echokardiograficzne Szkolenie

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach F(egionalnego Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020



Fundusze
Europejskie
Prc)gram  Regionalny

•,..El;&eJ:/krL: Unia  Europejska
Europej5k    Fiir`dil`z  Spole(7r`y

=®\Ene

DLA UCZNldw
1. Kurs podstawowy Barista Szkolenie

2. Pomoc kucherma Szkolenie

3.
Kurs sporzadzania potraw z warzyw i

SzkolenieEe3NigiJ=®>>eiai:t=\*a? owoc6w z elementami Carvingu

4. Gotowanie - warsztaty kuliname Warsztaty

5. Kurs dekorowania wyrob6w cukiemiczych Szkolenie

6. Zaj?cia dodatkowe w pracowni kuchennej Zaj?cia dodatkowe

7. Organizacja kawiarenki szkolnej Zaj?cia dodatkowe

8. Dekoracja stolu Zaj?cia dodatkowe

9. Zaj?cia poligraficzne Zaj?cia dodatkowe

10. Staz/praktyka zawodowa Staz/ praktyka zawodowa

DLA NAUCZYCIELI

I. Kurs podstawo\vy Barista Szkolenie

2.
Kurs sporzadzania potraw z warzyw i

Szkolenie
a'5,®ELJr owoc6w z elementami Carvingu

3. Gotowanie -warsztaty kuliname Warsztaty

4. Kurs dekorowania wyrob6w cukiemiczych Szkolenie

Projekt pt. „Rozw6j  ksztatcenia  zawodowego szk6t Miasta Zamosc" wsp6finansowany ze Srodk6w

Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  late 2014-2020





Fundusze
Europejskie
Pro9ramRetjiona1ny

.,.,±t*e;:grkctce: Unia Europejska
Europe/ski  Fur`dusz Soo`eczny

Zatqcznik nr 7

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DO FORMY WSPARCIA

Nazwa Pole danych

lmie  (imiona)

Nazwisko

= Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 1 w Zamosciu

II Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 2  im. Tadeusza

Kosciuszki w Zamosciu

Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 3  im. Armii

Krajowej w Zamosciu

I Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 4 z Oddz.iataml

lntegracyjnymi  im.  Dzieci  Zamojszczyzny w Zamosciu

= Zesp6t Szk6t Ponadpodstawowych  nr 5 im. J6zefa

Pitsudskiego  w Zamosciu

I Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo5ciu

Kierunek  ksztatcenia,  klasa  (wypetnia  tylko

uczeh)

Nazwa formy wsparcia

Ja  nizej  podpisany/a  oswiadczam,  ze:

•         wyrazam   che€   uczestnictwa   w   wyzej   zaznaczonych   zajeciach   pozalekcyjnych   w   ramach   projektu   pt.   „Rozw6j

ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€",

zapoznatem/am  sic  z  Regulaminem   rekrutacji  i   ucze5tnictwa   w  projekcie   pt.  „Rozw6j   ksztatcenia  zawodowego

szk6l Miasta Zamos¢" oraz akceptuje jego warunki,

zapoznalem/am   sic   z   zapisem   w   Regulaminie   rekrutacji   i   uczestnictwa   w   proiekcie   pt.   „Rozw6j   ksztatcenia

zawodowego   szk6t   Miasta   Zamos6"   dotyczacym   praw   i   obowiazk6w   Uczestnika/czki   Projektu   i   w   przypadku

zakwalifikowania  sie  do  udzialu  w  projekcle  1  zobowiazuje  sie  do  ich  przestrzegania

Przekazane przeze  mnie dane sa zgodne z  prawda.

Miejscowos6, data Czytelny  podpis  UP  (imi€  i  nazwisko  ucznia/uczennicy

lub nauczyciela/ki)

Projekt pt. ,,Rozw6j  ksztatcenia zawodowego szk6t Miasta Zamos€" wsp6finansowany ze Srodk6w
Europejskiego  Funduszu Spotecznego w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Wojew6dztwa  Lubelskiego na  lata  2014-2020




