
 

 
 

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0052/18, pn. ”Jutro należy do zawodowców”,  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Data złożenia Formularza: ……………………………. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU - UCZNIA 
„Jutro należy do zawodowców” 

CZĘŚĆ A Dane uczestnika 

Nazwisko:  Imię:  

Data urodzenia – 
(RRRR-MM-DD) 

    -   -   Płeć*: � Kobieta* � Mężczyzna* 

PESEL:            Wiek: ………..lat 

Wykształcenie*: � Gimnazjalne* � Ponadgimnazjalne* 

Osoba z niepełnosprawnościami: TAK  NIE  
Odmowa podania 

informacji 
 

Adres zamieszkania: 

Ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania:  

Miejscowość:  Miasto* � Wieś* � Gmina:  

Kod pocztowy:   -    Powiat:  Województwo:  

Dane kontaktowe: 

Tel.:  e-mail:  

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych (dot. uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia) 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:  

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna 
(ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, 
miejscowość): 

 

Tel. kontaktowy:  

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej  

TAK  NIE  
ODMOWA 
PODANIA 

INFORMACJI 
 

Przewidywana data zakończenia 
edukacji w placówce edukacyjnej, w 
której skorzystano ze wsparcia  
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CZĘŚĆ B Kryteria formalne 

Status ucznia*: 

� uczeń Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach 

� 
uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w 

Pabianicach 

Zgoda Rodziców/ Opiekunów 
prawnych na uczestnictwo 
dziecka w projekcie, w tym w 
stażach (w przypadku 
niepełnoletnich uczniów) 

WYRAŻAM ZGODĘ 

…………………………… 
(podpis Rodzica/ Opiekuna)

 

NIE WYRAŻAM ZGODY 

…………………………… 
(podpis Rodzica/ Opiekuna)

 

Ukończone 18 lat TAK  NIE  

CZĘŚĆ C Kryteria merytoryczne 

Zadanie 1. Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-
gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących się w 
zawodzie Fryzjer uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych (typ projektu 
1a)  

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Fryzjer TAK  NIE  

Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna):
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 

Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  
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Zadanie 2. Fizyka budowli i wytrzymałości materiałów oraz wykorzystanie elementów suchej 
zabudowy wnętrz-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia 
społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach 
kształcących się w zawodzie Technik Budownictwa, Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, Murarz-tynkarz, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności 
zawodowych (typ projektu 1a)  

-badanie wytrzymałości materiałów budowlanych oraz fizyka budowli 

-wykorzystywanie elementów suchej zabudowy wnętrz 

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Budownictwa, Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz 

TAK  NIE  

Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna): 
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 

Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  

Zadanie 3. Zajęcia specjalistyczne z zakresu elektromechaniki pojazdowej realizowane we 
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu 
Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych, 
Mechanik Pojazdów Samochodowych, Kierowca Mechanik, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 
oraz umiejętności zawodowych (typ projektu 1a)  

 

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych, Mechanik 
Pojazdów Samochodowych, Kierowca Mechanik 

TAK � NIE � 
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Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna): 
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 

Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  

Zadanie 4. Zajęcia specjalistyczne z zakresu sterowników programowalnych realizowanych we 
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu 
Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących się w zawodzie Technik Mechatronik, Technik Mechanik, 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) 

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik, Technik 
Mechanik 

TAK � NIE � 

Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna): 
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 

Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  
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Zadanie 5. Zastosowanie grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i mechatronicznymi 
oraz projektowanie systemu pneumatyki i hydrauliki-zajęcia specjalistyczne realizowane we 
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu 
Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących się w zawodzie Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Technik Pojazdów Samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności 
zawodowych (typ projektu 1a) 

Zad. 5a -zastosowanie grafiki inżynierskiej w projekcie mechanicznym i mechatronicznym ----------- 

Zad. 5b -projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki --------------------------------------------------------- 

 

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Mechanik, Technik 
Mechatronik, Technik Pojazdów Samochodowych 

TAK � NIE � 

Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna): 
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 

Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  

Zadanie 6. „Mistrz techniki to ja”-budujemy drukarkę 3D-zajęcia specjalistyczne realizowane we 
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu 
Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących się w zawodzi Technik Mechatronik, Technik Mechanik, 
Technik Pojazdów Samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności 
zawodowych (typ projektu 1a) 

 

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik, Technik 
Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych 

TAK � NIE � 

Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna): 
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 
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Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  

Zadanie 7. Kurs „Operator programista-CNC specjalista”-zajęcia specjalistycznerealizowane we 
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu 
Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących się w zawodzie Technik Mechatronik, Technik Mechanik, 
Technik Pojazdów Samochodwych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności 
zawodowych (typ projektu 1a) 

 

 

Uczeń kształcący się w zawodzie Technik Mechatronik, Technik 
Mechanik, Technik Pojazdów Samochodwych 

TAK � NIE � 

Ocena z 
przedmiotów 
zawodowych 
(min.pozytywna): 
1pkt. + 1pkt. za 
każdy poziom 
średniej oceny 
powyżej 
dostatecznej 

ndst.* � dop.* � dst.* � db.* � bdb.* � cel.* � 

Średnia frekwencja na 
zajęciach (min. 65%: 1 
pkt + dodatk. 1 pkt. za 

każdy wzrost 
frekwencji o 5%) 

0-
64
% 

 65%  70%  75%  80%  85%  90%  95%  100%  

Deklaruję chęć uczestnictwa w: 

Zadanie 8. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach realizowane we 
współpracy z pracodawcami i u pracodawców (typ 
projektu 1a) 

TAK  NIE  

CZĘŚĆ D Kryteria premiujące (wypełnia Koordynator) 

Uczestnik projektu o Specjalnych 
Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt. 

TAK 

…………………………… 
(podpis Koordynatora) 

NIE 

……………………… 
(podpis Koordynatora) 

Kobiety – 2pkt. 

(dotyczy zadań: 2-7) 

TAK 

…………………………… 
(podpis Koordynatora) 

NIE 

……………………… 
(podpis Koordynatora) 
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Uczestnik projektu z obszarów 
wiejskich – 2pkt. 

TAK 

…………………………… 
(podpis Koordynatora)

 

NIE 

……………………… 
(podpis Koordynatora)

 

Otrzymujący stypedium socjalne – 
1pkt. 

TAK 

…………………………… 
(podpis Koordynatora)

 

NIE 

……………………… 
(podpis Koordynatora)

 

 
 * Należy wstawić znak „x” we właściwym polu. 
         

       
 

….……………..……….………………………….... 
(czytelny podpis Uczestnika) 
 

….…………………………………………………… 
(czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

 
 

 
 
 
Wypełnia Koordynator Projektu: 

 
Liczba uzyskanych punktów:  
 
 

Liczba uzyskanych punktów:  

 
 
 
 
………………………………………………. 
 
(podpis Koordynatora Projektu) 

 

 


