
 

   

Załącznik nr 1 B do Uchwały Nr 164/1175/17 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego  z dnia 29.11.2017r.                      

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie "Nowa jakość kształcenia 

zawodowego  w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu”     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELI/LEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu”  

Wnioskodawca (Realizator Projektu) Powiat Zawierciański  

Priorytet  XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego  

Nazwa i numer działania  11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 

uczniów  

Nazwa i numer 

poddziałania  

11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  

Tytuł projektu  Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im.               

H. Kołłątaja w Zawierciu 

Okres realizacji projektu  Od 01.09.2017 roku  do 31.08.2020 roku  

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU 

ZAZNACZYĆ ”X”.  

I   

 

 

 

 

 

Dane uczestnika  

Imię     

Nazwisko     

Płeć       KOBIETA 

     MĘŻCZYZNA  

Data urodzenia   
  

PESEL   
  

Kraj     

Wykształcenie     

II  

  

 

 

 

 

 

 

 

Województwo     

Powiat     

Gmina    
 

Miejscowość     



 

 

Dane kontaktowe 

uczestnika  

Ulica    

Nr budynku    

Nr lokalu    

Kod pocztowy    

Telefon kontaktowy    

Adres e-mail    

IV   

 

Rodzaj  

oferowanego 

wsparcia   

w ramach projektu  

(do wyboru przez 

kandydata na  

uczestnika projektu)  

I. Studia 

podyplomowe/ kursy 

kwalifikacyjne 

przygotowujące do 

kształcenia w 

zawodach  nowo 

wprowadzonych do 

klasyfikacji zawodów /  

wynikających z 

zapotrzebowania 

lokalnego rynku pracy  

      W branży gastronomicznej: żywienie człowieka        

w profilaktyce zdrowotnej 

     W branży logistycznej: zarządzanie procesami 

logistycznymi, logistyka i spedycja w transporcie 

kolejowym; 

     W branży odzieżowej: konstrukcja i technologia 

ubioru 

     W branży marketingowej: nowoczesny marketing, 

reklama, sprzedaż, public relations; 

     W branży hotelarskiej: Menedżer obiektów spa      

& wellness 

     Inne ……………………………………………… 

  II. Szkolenia oraz 

kursy kwalifikacyjne 

przygotowujące do 

kształcenia w 

zawodach 

     Obsługi klienta w gastronomii 

     Komputerowego zarządzania recepcją hotelu 

CHART 

     Obsługi programów komputerowych stosowanych 

w gastronomii i hotelarstwie 

     Kursu operatora wózka widłowego 

     ECDL Advanced 

     Szkolenia dla prowadzących kursy kierowców 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z 

bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach 

jezdniowych 

     Szkolenie gastropos i gastroszef – obsługa 

oprogramowania  

  III. Staże / praktyki 

dla nauczycieli/lek 

zawodu/ instruktorów 

praktycznej nauki 

zawodu 

     TAK 

      NIE 



 

  

 

 

Opinia Dyrektora ZSiP im. H. Kołłątaja  Opinia pozytywna         ….......................................  

w Zawierciu                                                             Data i podpis Dyrektora  

  

 

                                                             Brak opinii pozytywnej  ….......................................  

                                                    Data i podpis Dyrektora  

 

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

              Miejscowość, Data                                           Podpis Kandydata            


