
 

 

 

Projekt „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  
w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY  
Dla osób uczących się w technikum pojazdów samochodowych 

   
Imię.........................................   Nazwisko......................................................  Klasa............... 

 
Proszę wpisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź 

W roku szkolnym 
2012/13 osiągnąłem 
następujące wyniki -  

Oceny ze świadectwa: 

Podstawy konstrukcji maszyn  
Przepisy ruchu drogowego  
Bezpieczeństwo pracy  
Silniki pojazdów samochodowych  
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych  
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów 
samochodowych 

 

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowych  
Zajęcia praktyczne  

ŚREDNIA  
Język angielski  
Ocena z zachowania  
Liczba godzin nieusprawiedliwionych  

W miesiącach wrzesień – 
listopad r.szk. 2013/2014 Liczba godzin nieusprawiedliwionych  

Mieszkam na terenie wiejskim  Tak  Nie  
W ciągu ostatniego roku 
moja rodzina korzystała 
z następującej pomocy 
finansowej: 

zasiłku socjalnego Tak  Nie  
dofinansowania podręczników Tak  Nie  
renty rodzinnej Tak  Nie  
inne (jakie?)....................................................................................... 

Struktura 
rodziny 

Pełna                        Rozbita                     Zrekonstruowana    
Półsieroctwo            Sieroctwo                 Rodzice przebywają za granicą  

Posiadam opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej 
o zdiagnozowanych problemach w uczeniu się Tak  Nie  

Korzystam z internatu (bursy)  Tak  Nie  
Dojeżdżam codziennie z miejsca zamieszkania do szkoły (w km).  

 
Jestem  zainteresowana/y udziałem w praktykach zawodowych i zajęciach językowych 

(wpisz w kratkę cyfry 1 lub 2, gdzie 1-preferowany wybór) 

Wielka Brytania Konwersacyjny kurs języka angielskiego  

Hiszpania  
Konwersacyjny kurs języka angielskiego 

10-godzinny kurs języka hiszpańskiego 

 

 
Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i jestem świadomy, że w przypadku podania 
nieprawdy komisja rekrutacyjna może zmniejszyć moją ilość punktów o 50%. 
 
 
Łomża dnia ………………………………………………….   …………………………………………………………. 

Podpis czytelny 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w szkoleniu, 
zobowiązuję się do sumiennego uczęszczania na zajęcia. 
2. W czasie trwania szkolenia będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do 
monitorowania i ewaluacji projektu. 
3. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym szkoleniu, deklaruję gotowość zwrotu 
kosztów z tym związanych. 
4. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne 
z prawdą 
5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 
Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb realizacji projektu „Praktyka zagraniczna szansą dla regionu”  

 
 

Miejscowość, data       czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie językowe jest bezpłatne. Uczestnicy praktyk zawodowych w tracie 
pobytu za granicą mają zapewnione zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie, 

transport lokalny oraz w ramach posiadanych przez realizującego projekt 
środków kieszonkowe na drobne wydatki. 


