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Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu 

 
 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
"Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum  

nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" 
 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy……………………..………………….…………………………………………… 
 
PESEL ucznia/uczennicy……………………………………………………….…………………………….…..…………. 

 
 

Oświadczam, iż rezygnuję ze swojego uczestnictwa / mojego córki/syna* 

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

w projekcie pt. „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1  

w Piekarach Śląskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 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.  Rezygnuję z udziału w  następujących rodzajach wsparcia: 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe) z języków obcych 
 

 Język angielski w biznesie i reklamie       
 

 Język angielski- zajęcia przygotowawcze do certyfikatu TOEIC     

    

2. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki:    

 Zajęcia (wyrównawcze) z matematyki       
 

 Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki      

                              
3. Doradztwo edukacyjno zawodowe       

 

4. Zajęcia edukacyjne na uczelni wyższej       

 

5. Kursy dla uczniów i uczennic: 
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dla zawodu technik informatyk:  

PHOTOSHOP          

obsługa bezzałogowych statków powietrznych      

programowanie aplikacji BACK-END       

SEP           

oprogramowanie sterowników PLC       

modelowanie i drukowanie 3D        

prawo jazdy kat. B         

dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej:  

PHOTOSHOP          

modelowanie i drukowanie 3D        

prawo jazdy kat. B         

dla zawodu technik elektryk:  

SEP           

 IT ESSENTIALS          

CISCO           

prawo jazdy kat. B         

MAG           

 

Z powodu 

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

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

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

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

Miejscowość                                                                                 

 
podpis rodzica/opiekuna prawnego*/  

pełnoletniego ucznia 

 

 

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

podpisuje uczeń.  

 
 


