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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU 
PRZYSZŁOŚCI etap III-wsparcie dla CKZiU w Będzinie” 

 
DEKLARACJA UCZESNICTWA W PROJEKCIE 

„ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie"  
realizowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Będzinie, ul.11 Listopada 3 

 
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X” 

 
 

Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Kraj  

Płeć □K                       □M 

Data urodzenia  

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu 
(należy podać wiek 
uczestnika na dzień 
podpisania deklaracji 
uczestnictwa) 

….........................lat 

Profil kształcenia 
(dotyczy uczniów) 

 

Wykształcenie 

 podstawowe 
 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 
 policealne 
 wyższe 

Dane kontaktowe 
uczestnika 

Kraj  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Osoba z terenów 
wiejskich 

□Tak               □ Nie 

Nr telefonu  

Adres email  

Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 

projektu 

Status osoby na rynku 
pracy w chwili 

przystąpienia do 
projektu 

□ Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy 
□ Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 
□ Osoba bierna zawodowo 
□ Osoba pracująca 
□ Osoba ucząca się 
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Wykonywany zawód □ Nauczyciel kształcenia zawodowego 
□ Instruktor praktycznej nauki zawodu 
□ Inny 
□ Nie dotyczy 

Miejsce pracy 

□ Dotyczy osoby pracującej: 
Zatrudniona/y w (podać nazwę): 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

□  Nie dotyczy 

Osoba należąca do 
mniejszości 
narodowej 

lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego 
pochodzenia 

□ tak             □ nie 

Osoba bezdomna lub 
dotknięta 

wykluczeniem 
z dostępu do 

mieszkań 

□ tak             □ nie 

Osoba o innej 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

□ tak             □ nie 
Jakiej?........................ 

Kursy podnoszące 
kwalifikacje 

(należy 
zaznaczyć) 

 
technik usług 
fryzjerskich 

□ Kurs stylizacji paznokci 

technik fotografii i 
multimediów 

□ Kurs fotografii ślubnej 

technik informatyk □ Kurs aplikacji internetowych 

technik pojazdów 
samochodowych 

□ Kurs spawania 

technik eksploatacji 
portów i terminali 

□ Kurs obsługi wózka widłowego 

technik obsługi 
turystycznej 

 
□ Kurs pilota wycieczek 

technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
 

□ Kurs dietetyki 

technik elektryk □ Kurs SEP 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

(szkoła branżowa I 
stopnia) 

□ Kurs zasilania silnika z układem common rail 

Wszystkie zawody □ Kurs prawa jazdy kategorii B 
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Oceny z 3 wiodących 
przedmiotów 
zawodowych 

(określonych w 
Regulaminie 
Rekrutacji) 

Nazwa przedmiotu Ocena 

1.  

2.  

3.  

 
 
 
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że:  
1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III-wsparcie dla 
CKZiU w Będzinie” realizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, ul.11 
Listopada 3. 
 2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU 
PRZYSZŁOŚCI etap III-wsparcie dla CKZiU w Będzinie" 
3. Dane zawarte w Deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III- 
wsparcie dla CKZiU w Będzinie” są zgodne z prawdą.  
4. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
oraz przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu 
 
 
 

Miejscowość, data Podpis kandydata 
 
……………………………….. 

 
……………………………….. 

 Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
* *wymagany w przypadku, gdy Kandydat jest  

osobą niepełnoletnią 
  

………………………………… 
 
 
 
 
 


