
 

 

Załącznik nr 1b 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
„Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku"  
oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty 

edukacyjnej” 

NAUCZYCIELE 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

Nazwisko: ………………………………………..……Imię (Imiona): ............................................................. 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………PESEL: …………………………………... 

Nazwa szkoły: ............................................................................................................................................. 

Nauczany przedmiot: .................................................................................................................................. 

Płeć:          kobieta              mężczyzna 

 

DANE KONTAKTOWE (TELEADRESOWE) UCZESTNIKA PROJEKTU: 

Ulica:…………………………….……………… Nr budynku: …………………… Nr lokalu:  ........................ 

Miejscowość: ………………….…………Kod pocztowy:………………… Gmina:  ...................................... 

Powiat: …………………………………….. Województwo:  ......................................................................... 

Obszar według stopnia urbanizacji:                    miejski                    wiejski 

Telefon kontaktowy: .................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej (e-mail):  ........................................................................................................ 

Oświadczenie dotyczące podania szczególnych kategorii danych osobowych uczestnika: 
(należy zaznaczyć właściwe pole w ramach każdego punktu)   

1) Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  
  wyrażam zgodę na podanie informacji        odmawiam podania informacji 

2) Osoba z niepełnosprawnościami  
  wyrażam zgodę na podanie informacji        odmawiam podania informacji 

3) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej niż wymienione poniżej: 
a. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 
b. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
c. Osoba z niepełnosprawnościami 
d. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
e. w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
f. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 
  wyrażam zgodę na podanie informacji        odmawiam podania informacji 

 

…..……………………………………… ……………..…………………………………………… 

                   MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 



 

 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w następujących formach wsparcia: 

ZADANIE 1 - Technikum Informatyczne Współpraca z uczelniami wyższymi 

 Zajęcia laboratoryjne wyjazdowe (WSEI Lublin i UMCS w Lublinie) 

Wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy / 
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności 
zawodowych 
 

 Programowanie witryn internetowych 

 Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D 

 Animacje 3D  

ZADANIE 4 – Technikum i Szkoła Branżowa: Aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli kształcenia 
zawodowego z ZSZ w Rykach 
 

 Rolnictwo Precyzyjne z New Holland 

 Szkolenie on-line Access + SQL 

 Język angielski dla projektantów stron www 

 Studia podyplomowe na kierunku SYSTEMY BAZ DANYCH  

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą oraz, że są mi znane wszelkie konsekwencje 

prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 
…..……………………………………… ……………..…………………………………………… 

                   MIEJSCOWOŚĆ I DATA               CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 


