Załącznik nr 1

Data wpływu Formularza rekrutacyjnego:
…………………………………………………….
Godzina: …………………………………………

ANKIETA REKRUTACYJNA
do projektu
„Kształcę się zawodowo – dostosowanie systemów kształcenia w Powiatowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze do potrzeb rynku
pracy”
Rodzaj i miejsce zajęć, w których Kandydat zgłasza chęć uczestnictwa
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (Test Preferencji Zawodowych) – obowiązkowe - [_]

Rodzaj kursu/ szkolenia

Gmina, na terenie której
odbywać się będą zajęcia

Ścieżka informatyczna:
Grafika komputerowa - [_]
Programowanie robotów - [_]
Tester oprogramowania - [_]
Ścieżka ekonomiczna:
Technik sprzedaży - [_]
Negocjacje - [_]
Pracownik HR - [_]
Manager - [_]
Ścieżka mechaniczna:
Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3 D - [_]
Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym z
uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej - [_]
Druk 3 D - [_]
Kurs zawodowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą
MAG - [_]
Gmina Jawor
Podstawowe informacje rekrutacyjne

Imię (imiona) i nazwisko
Kobieta- [_]
Mężczyzna- [_]

Płeć
PESEL

[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
Województwo

Powiat
Adres zamieszkania
zgodnie z definicją z Kodeksu Gmina
cywilnego1
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

1

Art. 25 KC „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu”
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Nr domu
Nr lokalu
Obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji (DEGURBA):
[_]01 Tereny gęsto zaludnione (duże miasta) – 1500 osób/km2 na
obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 50 000 mieszkańców.
[_]02 Tereny pośrednie (mniejsze miasta, przedmieścia
[_]03 Tereny słabo zaludnione (wiejskie) – 300 osób/km2 na obszarze,
którym minimalna liczba ludności wynosi 5 000 mieszkańców.

Województwo
Powiat
Gmina
Adres miejsca pracy (należy
wypełnić jeśli Kandydat
pracuje)

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Województwo
Powiat
Gmina

Adres miejsca odbywania
nauki (należy wypełnić jeśli
Kandydat uczy się)

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Obszar wiejski 2– dotyczy
adresu zamieszkania zgodnie z
Kodeksem cywilnym

TAK- [_]
NIE- [_]

Adres do korespondencji
(wypełnić tylko w przypadku gdy różni
się z adresem zamieszkania):

2

Obszar wiejski – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. to obszar o małej
gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których
więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie
gmin zamieszczone jest na stronie internetowej EUROSTAT. W województwie dolnośląskim jako obszary wiejskie zostały wskazane gminy:
Bolesławiec (gmina wiejska), Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże
Wielkie, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Kamienna Góra (gmina wiejska), Lubawka, Marciszów, Leśna,
Lubań (gmina wiejska), Platerówka, Siekierczyn, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń, Zawidów, Bogatynia, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec (gmina
wiejska), Wojcieszów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja (gmina wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno,
Niechlów, Wąsocz, Chojnów (gmina wiejska), Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Lubin (gmina wiejska), Rudna,
Ścinawa, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Przemków, Radwanice, Dzierżoniów (gmina wiejska), Łagiewniki, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko
(gmin wiejska), Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (gmina wiejska), Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Dobromierz, Jaworzyna
Śląska, Marcinkowice, Strzegom, Świdnica (gmina wiejska), Żarów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim, Bardo, Ciepłowody,
Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Cieszków, Krośnice, Milicz, Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda,
Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), Syców, Twardogóra, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława (gmina wiejska), Borów, Kondratowice, Przeworno,
Strzelin, Wiązów, Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Brzeg Dolny,
Wińsko, Wołów, Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina, Żmigród, Kąty Wrocławskie
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Tel. kontaktowy
Adres e-mail
Data i miejsce urodzenia
Wiek
(liczba pełnych skończonych
lat, obliczona na dzień złożenia
ankiety rekrutacyjnej)

Posiadane wykształcenie

Osoba niepełnosprawna3 (na
potwierdzenie złożonego
oświadczenia należy załączyć
odpowiednie orzeczenie lub
inny dokument
poświadczający stan zdrowia)

Niższe niż podstawowe- [_]
Podstawowe- [_]
Gimnazjalne- [_]
Ponadgimnazjalne (zawodowe, średnie)- [_]
Policealne- [_]
Wyższe - [_]
Tak- [_]
Nie- [_]
Odmowa podania informacji- [_]

Osoba
należąca
do
mniejszości
narodowej lub etnicznej (karaimska, TAK- [_]
łemkowska, romska, tatarska), migrant, osoba
obcego pochodzenia (Każda osoba, która nie
posiada polskiego obywatelstwa).
Osoba
bezdomna
lub
dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Bez TAK- [_]
Status Kandydata w chwili
przystąpienia do projektu

NIE- [_]

Odmowa
podania
informacji- [_]

NIE- [_]

dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania,
niebezpieczne
zakwaterowanie,
nieodpowiednie
warunki mieszkaniowe)

Osoba przebywająca w gospodarstwie TAK- [_]
domowym bez osób pracujących

NIE- [_]

(gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie
pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo
bierni zawodowo)

Status Kandydata na rynku
pracy w chwili przystąpienia
do projektu

-W tym: w gospodarstwie domowy z TAK- [_] NIE- [_]
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Osoba
żyjąca
w
gospodarstwie TAK- [_] NIE- [_]
składającym się z jednej osoby dorosłej i
dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji TAK- [_] NIE- [_] Odmowa
społecznej (innej niż wymienione
podania
powyżej)
informacji- [_]
Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia:
[_] osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
[_] osoba bezrobotna nie zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
[_] W tym długotrwale bezrobotny (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
12

miesięcy)

3

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375).

3|S t r o n a

[_] Osoba bierna zawodowo (osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn.
nie pracują i nie są bezrobotne np. emeryt, rencista)

W tym:
[_] inne
[_] ucząca się
[_] nie uczestnicząca w kształceniu

[_] Osoba pracująca
Zatrudniona w (pełna nazwa i adres):………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
W tym:
[_] administracji rządowej
[_] administracji samorządowej
[_] MMŚP
[_] dużym przedsiębiorstwie
[_] organizacji pozarządowej
[_] prowadząca działalność na własny rachunek (prowadząca działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową)
[_] inne

Wykonywany zawód:

[_] inny
[_] Instruktor praktycznej nauki zawodu
[_] Nauczyciel wychowania ogólnego
[_] Nauczyciel wychowania przedszkolnego
[_] Nauczyciel kształcenia zawodowego
[_] Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
[_] Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
[_] Pracownik instytucji rynku pracy
[_] Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
[_] Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
[_] Pracownik Ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
[_] Pracownik poradni psychologiczno-społecznej
[_] Rolnik

Ja niżej podpisana/ y oświadczam, że:
1. zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i akceptuję jego warunki;
2. dane zawarte w Ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności prawnej za
poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy (dodatkowo stwierdzenie poświadczenia nieprawdy będzie
przesłanką do wykluczenia Kandydata/ Uczestnika z udziału w Projekcie na każdym jego etapie)
3. zostałem/am poinformowany/a, że projekt pt. „Kształcę się zawodowo – dostosowanie systemów kształcenia w
Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze do potrzeb rynku pracy”
(nr RPDS.10.04.01-02-0057/16) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 10.4
Dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze danych
osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów realizacji oraz ewaluacji projektu „Kształcę się
zawodowo - dostosowanie systemów kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Jaworze do potrzeb rynku pracy” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
…………………………………………………

………………………………………………………….

Miejscowość, data

Podpis Kandydata
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