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Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa  

 

FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY- UCZNIA  

do projektu 

„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”  

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia 

zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii 

Europejskiej w ramach środków z EFS. 

 
(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

I. Dane potwierdzające status ucznia KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

(ZAŚWIADCZENIE WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI) 

Nazwa 

Zespołu Szkół  
(zaznaczyć 
właściwe) 

Nazwa szkoły, w której kształci się Kandydat/Kandydatka:   

 ZSE – Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu 
 ZS2 – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu 
 ZS3 - Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w 

Nowym Sączu 
 ZS4 - Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu 

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

Na kierunku:………………………………………………….……………………… 

 
 
 
 
 

…………………………..………. 
pieczęć Szkoły/Placówki 

 

 

 

…………………………….. 
data i podpis  osoby 

upoważnionej 

Zaświadcza się, że uczeń:………………………………………………………………………..w roku szkolnym:20…..…/20….… 

DANE DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ-  KRYTERIA OCENY UZYSKANE PUNKTY: 

Uzyskał na koniec roku poprzedzającego okres ubiegania się o daną formę 

wsparcia: 

• średnią ocen z przedmiotów zawodowych/wybranego przedmiotu**:………. 

*. W przypadku uczniów 1 klasy średnia ocen uzyskana na koniec pierwszego 

półrocza 

** W przypadku ubiegania się ucznia o dodatkowe zajęcia wyrównawcze 

 

Uzyskał na koniec roku poprzedzającego okres ubiegania się o daną formę 

wsparcia: 

• ocenę z zachowania:………..…….. 

*. W przypadku uczniów 1 klasy średnia ocen uzyskana na koniec pierwszego 

półrocza 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE (za każdą odpowiedź „tak” dodatkowe 5 PKT) UZYSKANE PUNKTY: 

Uczeń szkoły/placówki wchodzącej w skład CKZ objętej projektem:       tak               nie  

Uczeń posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:           tak                nie 
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Uczeń uczestniczy w projekcie po raz pierwszy:                       tak                 nie 
 

Za odpowiedź „tak” dodatkowy 1 PKT  

Uczeń płci męskiej:                                                               tak                 nie       

Obszar zamieszkania ucznia wg stopnia urbanizacji DEGURBA PKT od 1 do 3  
Kryterium dotyczycące dodatkowych osiągnięć i wyników w 

przedmiotach zawodowych wypełnić tylko w przypadku deklaracji ucznia na 

pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

•  Osiągnął wyniki w olimpiadach, konkursach lub turniejach w tematyce 

zgodnej z kierunkiem kształcenia  itp. :           tak =10 PKT          nie  =0 

jakie:……………………………………………………………………………………………………………………… 

• uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej min.4,50 

- średnia ocen 4,51 - 4,75  -    2 pkt 

- średnia ocen 4,76 - 5,00  -     4 pkt 

- średnia ocen powyżej 5,00 -  6 pkt 

 

 

II. INFORMACJA O KANDYDACIE – WYPEŁNIA UCZEŃ 
 

Dane 

kandydata 

1.   

Imię: ……………………………………………………………………………… 

2.   

Nazwisko: ………………………………………………………………………… 

3.   

numer PESEL            
 

III. FORMA WSPARCIA – DEKLARUJĘ UDZIAŁ W FORMIE  WSPARCIA: 

WPISZ NUMER KURSU KTÓRY WYBIERASZ: 

1.1. Kurs „Pilot wycieczek” -ZSE 

1.2. Kurs ""Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej   działalności 

gospodarczej osób fizycznych - ZSE 

1.3. Kurs „Program Płatnik od A do Z” - ZSE 

1.4. Kurs "Język angielski zawodowy" - ZSE 

1.5. Kurs „Kasa fiskalna w działalności handlowej” - ZSE 

1.6. Kurs "Podstawy grafiki komputerowej połączone z warsztatami"- ZSE 

1.7. Kurs "Podstawy fotografii połączone z warsztatami"- ZSE 

1.8. Kurs "Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii"- ZSE 

1.9. Kurs „Język obcy w obsłudze klienta” - ZSE 

1.10. Kurs "Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy zawodowej" - ZSE 

1.11. Kurs „Kreowanie wizerunku i analiza kolorystyczna” -ZS2 

1.12. Kurs „Keratynowe prostowanie włosów” – ZS2 

1.13. Kurs "Wykorzystanie programów finansowo-księgowych w prowadzeniu małej działalności 

gospodarczej osób fizycznych"- ZS2 

1.14. Kurs "Język angielski zawodowy”- ZS2 

1.15. Kurs „Obsługa kas fiskalnych”- ZS2 

1.16. Kurs "Zastosowanie narzędzi matematyki w ekonomii"- ZS2 
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1.17. Kurs „Komputerowe projektowanie odzieży”- ZS3 

1.18. Kurs „Szycie odzieży skórzanej”- ”- ZS3 

1.19. Kurs „Projektowanie i wykonanie odzieży dziecięcej – wyprawka dziecięca”- ”- ZS3 

1.20. Kurs „Techniki komputerowe w hafcie”- ”- ZS3 

1.21. Kurs „Malowanie na tkaninie”- ”- ZS3 

1.22. Kurs „Dekoracja wnętrz”- ”- ZS3 

1.23. Kurs „Makijaż, wizaż i stylizacja twarzy”- ”- ZS3 

1.24. Kurs „Podstawy pakietu CorelDRAW Graphic Suite”- ”- ZS3 

1.25. Kurs "Z przedłużania i zagęszczania włosów"- ”- ZS4 

1.26. Kurs "Barberski"- ZS4 

1.27. Kurs „Koloryzacja: sombre, ombre, baleyage”- ZS4 

1.28. Kurs „Język angielski zawodowy dla fryzjerek”- ZS4 

2.1. Kurs „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych" -ZSE 

2.2. Kurs „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych” -ZSE 

2.3. Kurs „Prawo Jazdy kat. B"-ZSE 

2.4. Kurs „Prawo Jazdy kat. B"-ZS2 

2.5. Kurs „Prawo Jazdy kat. B"-ZS3 

2.6. Kurs „Prawo Jazdy kat. B"-ZS4 

3.1. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe A.35 i AU.35 - ZSE 

3.2. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe A.36 ; AU.36 - ZSE 

3.3. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów w do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - ZSE 

3.4. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – ZS2 

3.5. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe A.36 Prowadzenie rachunkowości ZS2 

3.6. Zajęcia wyrównawcze przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe A.18 Prowadzenie sprzedaży- ZS2 

3.7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki- ZS3 

3.8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego - ZS3 

3.9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki - ZS3 

3.10. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – ZS4 

3.11. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego -ZS4 

4.1 Doradztwo edukacyjno-zawodowe -ZSE i ZS4 

4.2 Doradztwo edukacyjno-zawodowe- ZS2 i ZS3 

5.1 Staże zawodowe 

6. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

9. wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami -wizyty zawodoznawcze ZS3 

Świadomy/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że 

dane zawarte w niniejszym Formularzu uzupełniającym są zgodne z prawdą. 

                

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

czytelny podpis Uczestnika                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna  prawnego ucznia                 

przystępującego do udziału w projekcie (w przypadku niepełnoletniego ucznia) 


