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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

PROJEKT: „ APETYT NA KWALIFIKACJE”  
 

Data wpływu formularza:  

Osoba przyjmująca formularz:   
*Wypełnia realizator projektu.  

 
Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Niniejszy formularz jest zgodny                                
z Regulaminie uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. 

 
Dziękujemy 

 
Dane projektodawcy: Dane realizatora projektu  
Powiat Słubicki 69-100 Słubice, ul 
Piłsudskiego 20 tel. 957592010/ Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w 
Słubicach 69-100 Słubice, ul. Sienkiewicza 
28 te. 95 7583720 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w 
Słubicach, Al. Niepodległości 23, te. 95-758-
2669,  

 
 Instrukcja wypełniania Formularza:  
1. Swoją odpowiedź prosimy zakreślić w kółko.  
2. W miejscach do tego przeznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji.  
3. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Brak wymaganych informacji może skutkować 
przyznaniem mniejszej liczby punktów.  
4. Jeżeli na etapie oceny części A formularza zostanie stwierdzone, iż uczestnik nie spełnia kryteriów 
kwalifikowalności grupy docelowej wskazanej w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
dalsze części formularza nie będą podlegać ocenie.  
 
UWAGA!!! Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji               
w projekcie „Apetyt na kwalifikacje”. 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA  

Nazwisko i imię (imiona)   

Wiek   

Pesel   

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica/ numer domu/ numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość   

Powiat   

Województwo   
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ADRES KORESPONDENCYJNY (podać jeśli jest inny niż zamieszkania) 

Ulica/ numer domu/ numer lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Powiat  

Województwo  

DANE KONTAKTOWE 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

 

CZĘŚĆ A. Kryteria kwalifikowalności grupy docelowej: 

1 Jestem osobą zamieszkałą na terenie 
województwa lubuskiego  

   
TAK        NIE 

 
2 Jestem uczniem/uczennicą technikum 

żywienia i usług gastronomicznych w 

ZSER w Słubicach  

 
TAK        NIE 

2 Płeć  K             M 

3 Jestem mieszkańcem  MIASTO          WIEŚ 

4 Wyrażam chęć i zobowiązuję się do 
uczestnictwa w projekcie „APETYT NA 
KWALIFIKACJE”   

TAK        NIE 

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w punkcie 1, 2, 4  skutkuje odrzuceniem formularza. 
 

CZĘŚĆ B. Kryteria oceny grupy docelowej odnośnie udziału w zajęciach projektu: 
„Apetyt na kwalifikacje”:  

Kryterium Przyznana liczba 
punktów 

Miejsce zamieszkania: punktacja 1-2 pkt WIEŚ                 (2p) 
MIASTO            (1p) 

 

Wyniki w nauce: punktacja 0-4 pkt. na 
podstawie wysokości średniej ocen 
ucznia/uczennicy za ostatni semestr 
szkolny poprzedzający okres rekrutacji 

poniżej 2,5 4pkt.   
do 2,5 - 3,0 3 pkt                                                                                                           
3,1- 3,9  2pkt 
4,0 – 4,5 1pkt 
powyżej 4,6  0pkt    

 

Wyniki w nauce z przedmiotów 
zawodowych: punktacja 0-4 pkt. na 
podstawie wysokości średniej ocen z 

poniżej 3,0    4pkt 
3,0- 3,5  3 pkt                                                                                                                                       
3,6- 4,0  2pkt 
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przedmiotów zawodowych ucznia/ 
uczennicy za ostatni semestr szkolny 
poprzedzający okres rekrutacji 

4,1 - 4,4   1 pkt  
powyżej 4,5  0 pkt                                                                                                                                         

Frekwencja: punktacja 0-4 pkt. na 
podstawie wysokości frekwencji 
ucznia/uczennicy za ostatni semestr 
szkolny poprzedzający okres rekrutacji   

 poniżej 49%  0 pkt. 
 50-69%         1 pkt. 
 70-79%         2 pkt. 
 80-89%         3 pkt. 
 90-100%       4 pkt.  

 

Ocena z zachowania: punktacja 0-4pkt. 
na podstawie oceny zachowania za 
ostatni semestr szkolny poprzedzający 
okres rekrutacji 

 ndp.              0 pkt. 
 popr.             1 pkt. 
 db                 2 pkt. 
 bdb               3 pkt. 
 wz                 4 pkt. 

 

Sytuacja materialna uczestnika: punktacja 
1-2 pkt. na podstawie opinii pedagoga 
szkolnego   

DOBRA         1 pkt.  
ZŁA                2 pkt. 

 

 
 
 Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego  

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu  

rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych                                          

w Słubicach danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów rekrutacji, 

realizacji oraz ewaluacji projektu „Apetyt na kwalifikacje” zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 r.  

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa            

w projekcie „Apetyt na kwalifikacje” i akceptuję jego warunki. 

 

 

       …………………………………………………………. 

Podpis potencjalnego uczestnika projektu   

             

              

 

 


