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Załącznik nr 1a do Regulaminu projektu 

 

 
 

         ANKIETA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE 
 

"Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum  
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich " 

 
  
         
 

 
Ankietę należy wypisać czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 

ROK SZKOLNY KLASA KIERUNEK KSZTAŁCENIA 

2021/2022 
   technik informatyk 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 technik elektryk 

  
I. DANE PODSTAWOWE UCZNIA/UCZENNICY: 
 
1. Nazwisko …………………………………………………………………… 
 
2. Imię …………………………………………………………………………… 

 
3. PESEL ………………………………………………………………………… 

4. Wykształcenie  podstawowe (ostatni etap edukacji to ukończona szkoła podstawowa)  

                 gimnazjalne (ostatni etap edukacji to ukończone gimnazjum) 

 
II. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA/UCZENNICY: 

 
1. Województwo……………………………………………………………… 
 
2. Kod pocztowy………………………………………………………......... 

 
3. Miejscowość………………………………………………………………… 

 
4. Ulica i nr domu/lokal: ………………………………………………….. 

 
Data wpływu………………………………. 

 
Podpis przyjmującego…………………. 
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III. DANE KONTAKTOWE UCZNIA/UCZENNICY: 
 
1. Telefon stacjonarny…………………………………………………………….. 
 
2. Telefon komórkowy…………………………………………………………….. 

 
3. Adres poczty elektronicznej (e-mail) …………………………………… 

 
IV. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA  PRAWNEGO UCZNIA/UCZENNICY) 

 

 RODZIC/OPIEKUNKA PRAWNA 

Imię   

Nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon   

Adres poczty elektronicznej   
 
2. Czy w Państwa Rodzinie występuje problem bezrobocia (czy któryś z rodziców/opiekunów prawnych jest 
zarejestrowany w urzędzie pracy)? 
 

TAK NIE   
 
3. Czy korzystają Państwo ze wsparcia pomocy społecznej? 
 

 TAK  NIE 
 

V. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 
TAK / NIE* 

 2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań 
 

TAK / NIE* 

 3. Osoba z niepełnosprawnościami TAK / NIE* 

 4. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących 
TAK / NIE* 

Status uczestnika   w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostają-

cymi na utrzymaniu 
TAK / NIE* 
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projektu w chwili przy-

stąpienia do projektu 
5. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 
TAK / NIE* 

 6. Osoba o innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione) 
TAK / NIE* 

 7. 

Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegóło-

wym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Re-

gionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

2014-2020 / Zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o 

dofinansowanie projektu 

 

TAK / NIE* 

*zaznaczyć właściwe 

 
VI. WYBRANE FORMY WSPARCIA – proszę zaznaczyć X przy wybranych formy (max. 3) 

 
Udział w zajęciach z doradztwa-zawodowego jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów i uczennic biorących 

udział w projekcie. 

 
1. Zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe) z języków obcych (proszę zaznaczyć tylko jeden rodzaj zajęć): 

 

 Język angielski w biznesie i reklamie       
 

 Język angielski- zajęcia przygotowawcze do certyfikatu TOEIC        

Ocena z j. angielskiego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021        ……………………. 

Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2020/2021         ……………………. 

 
2. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki (proszę zaznaczyć tylko jeden rodzaj zajęć):    

 Zajęcia (wyrównawcze) z matematyki       
 

 Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki       

                              
Ocena z j. angielskiego na zakończenie roku szkolnego 2020/2021        ……………………. 

Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2020/2021         ……………………. 

 
3. Doradztwo edukacyjno zawodowe       
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4. Zajęcia edukacyjne na uczelni wyższej       

Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2020/2021         ……………………. 

5. Kursy dla uczniów i uczennic (proszę zaznaczyć tylko jeden rodzaj zajęć): 

dla zawodu technik informatyk:  

PHOTOSHOP          

obsługa bezzałogowych statków powietrznych      

programowanie aplikacji BACK-END       

SEP           

programowanie sterowników PLC        

modelowanie i drukowanie 3D        

prawo jazdy kat. B          

 

Średnia ocen końcowych z przedmiotów zawodowych  
na zakończenie roku szkolnego 2020/2021     .…………………… 
 
Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2020/2021  ……………………. 

dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej:  

PHOTOSHOP          

modelowanie i drukowanie 3D        

prawo jazdy kat. B          

Średnia ocen końcowych z przedmiotów zawodowych  
na zakończenie roku szkolnego 2020/2021           …………………… 
 
Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2020/2021         ……………………. 

dla zawodu technik elektryk:  

SEP           

 IT ESSENTIALS          

CISCO           

prawo jazdy kat. B          

MAG           
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Średnia ocen końcowych z przedmiotów zawodowych  
na zakończenie roku szkolnego 2020/2021           …………………… 
 
Ocena z zachowania na zakończenie roku szkolnego 2020/2021         ……………………. 

 
VII. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 
 
Oświadczam, że: 
1. Został-am/-em poinformowan-a/-y, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

2. Zapoznał-am/-em się z Regulaminem rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie pt.  
„Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 
w Piekarach Śląskich” i zobowiązuję się do stosowania postanowień tego dokumentu. 

3. Wyrażam wolę swojego uczestnictwa / mojego syna/córki* w projekcie realizowanym  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

4. Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących mój 
wizerunek/ mojego dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych  
z udziałem mojej osoby/ dziecka na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach 
informacyjnych i promocyjnych projektu „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów  
i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” oraz na potrzeby informacji  
i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego/Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020.  

5. Jestem świadom-a/-y odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 k.k.  i oświadczam, że powyższe 
dane są zgodne ze stanem faktycznym i są prawdziwe. 

 
 
 
 

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

Miejscowość                                                                                 

 
podpis rodzica/opiekuna prawnego*/  

pełnoletniego ucznia 

 

 

 

 

 

*w przypadku ucznia małoletniego dokument  podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni dokument 

podpisuje uczeń.  


