
 

  

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w ramach projektu 

pt. „Kształcenie wysokich lotów” przeznaczony dla nauczycieli/nauczycielek  obowiązuje od dnia 08.03.2023 r.  

FORMULARZ REKRUTACJI 

PARTNER: ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNYCH W Rzeszowie 

 

DATA WPŁYWU WERSJI PAPIEROWEJ1) 
 

NUMER 
REKRUTACYJNY22)  

DATA I GODZINA WPŁYWU 

WERSJI ELEKTRONICZNEJ2) 

 

 
1) Wypełnia sekretariat 

2) Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

INFORMACJE: 

1.  Imię (imiona):  

2.  Nazwisko:  

3.  Płeć: 
               

                                           Kobieta          Mężczyzna      (Właściwe pole zaznaczyć X) 

4.  Data urodzenia ____ - ____ - ________ (Format: dd-mm-rrrr) 

5.  Numer PESEL            
 

6.  Wykształcenie 
 

                                         Podstawowe        Gimnazjalne    (Właściwe pole zaznaczyć X) 

7.  Adres zamieszkania: 

ul. ______________________________________ nr domu/lokalu: _________ 
 

kod pocztowy: ____ - ____ 
 

Miejscowość: _____________________________________ 

8.  

Adres 

korespondencyjny: 
(wypełnić wyłącznie w 

przypadku, jeżeli jest inny 
niż adres zamieszkania) 

 
 

 

         Nie dotyczy 

ul. ______________________________________ nr domu/lokalu: _________ 
 

kod pocztowy: ____ - ____ 
 

Miejscowość: _____________________________________ 



 

  

9.  Numer telefonu: tel. ___________________________________ 

10.  Adres e-mail: e-mail:________________________________________________ 

11.  

Status osoby na rynku pracy w 

chwili przystąpienia do 

projektu: 

 
Osoba ucząca się lub kształcąca5) 

 
Osoba bezrobotna3) 

 
Osoba nieaktywna zawodowo4) 

 
Osoba zatrudniona 
 
(Właściwe zaznaczyć X) 

12.  Zawód: Zawód: ___________________________________________ 

13.  Klasa: Klasa ____________ 

14.  
Wybór typu szkolenia w 

ramach danej rekrutacji: 

Nr NAZWA 
Właściwe 

zaznaczyć X 
Termin 

1. Przepisy prawa lotniczego x   II-III kwartał 2023 

2. Język angielski-techniczny x II-III kwartał 2023 

3. PART-145 x II-III kwartał 2023 

4. PART-147 x II-III kwartał 2023 

5. Szkolenie kompozytowe/Warsztat x II-III kwartał 2023 

6. Human Factor x II-III kwartał 2023 

7. ATA20 x II-III kwartał 2023 

 

  

15.  

Czy zgłoszenie na dane 

szkolenie wpłynęło jako jedno 

z 3 pierwszych: 

Wypełnia Nauczyciel/ka  Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna:              

  TAK                NIE 

Ilość przyznanych punktów: ______________ 

16.  
Zamieszkały/ła na 

terenie: 

 

                Wiejskim             Innym (miejskim)         

(Właściwe pole zaznaczyć X) 

Ilość przyznanych punktów:___________ 

17.  
SUMA UZYSKANYCH 

PUNKTÓW: 
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA: ______________________________ 

18.  

Czy nauczyciel/ka został 

zakwalifikowany do 

szkolenia: 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna: 

TAK                NIE 
 

 



 

  

 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „KSZTAŁCENIE WYSOKICH LOTÓW” 

 
 
Wypełniając i podpisując niniejszy dokument deklaruję udział w projekcie pn. „Kształcenie wysokich lotów” współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Priorytetu IX, Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działania 9.4 Poprawa, jakości kształcenia zawodowego oraz budżetu Państwa oraz oświadczam, iż zapoznałem/łam się z zapisami 
Regulaminu rekrutacji szkoleń specjalistycznych w projekcie pn. „Kształcenie wysokich lotów” realizowanym w ramach Działania 9.4 oraz spełniam 
kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji. 
 

 

 

               …………………………………………                                                                    

                                  data i czytelny podpis                                                                                                                         

uczestnika przystępującego do udziału w projekcie                                                                

                                                                                                                                         

                                                                                                                                      
 
Objaśnienia:                                         
3) osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), w 

szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: 
a. niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, 
b. nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,  
c. zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, 
d. ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 

4) osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i 
gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie  zalicza się do kategorii bezrobotni. 
Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być  traktowana 
jako osoba nieaktywna zawodowo. 

5) osoba ucząca się lub kształcąca się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego 

 



 

 

Załącznik nr 2  do Formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie uczestnika projektu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji na szkolenia i udziału w projekcie pt.” Kształcenie wysokich lotów” i 

zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień. 

2) zostałem/am poinformowany, że projekt pn. „Kształcenie wysokich lotów” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach środków z EFS oraz budżetu Państwa. 

3) zostałem/am poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w 

Rzeszowie, który działa Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Rzeszów/Zespół 

Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz przekazywania ich Liderowi projektu, firmie LOT Aircraft Maintenance 

Services Sp. z o.o. oraz, podanych w procesie rekrutacji w celu realizacji projektu pt. „Kształcenie wysokich lotów” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).  
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

5) wyrażam zgodę na badania ankietowe i ewaluacyjne związane z uczestnictwem w szkoleniach w trakcie ich trwania, 

a także po ich zakończeniu:  
a. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 

oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

b. w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy. 

6) wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku wyłącznie na potrzeby realizacji i 

promocji projektu oraz informuję, że z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego. 

7) wyrażam zgodę na dokonanie wpisu na listę rezerwową. 
 
 
 
 
 
    ......................................................................................................  

data i czytelny podpis 
podpis nauczyciela/ki składającego oświadczenie 

 

 
 
 

 

 


