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KARTA ZGŁOSZENIA  
 

do udziału w projekcie  

Zawodowy top 
 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Priorytet XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3: Kształcenie zawodowe 

Poddziałanie XI.3.1: Kształcenie zawodowe 

 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

 

Klasa: ………………. 

Czy w dniu złożenia karty zgłoszeniowej jesteś osobą pełnoletnią?:   TAK / NIE  (zaznacz właściwą odpowiedź) 

 

Niniejszym zgłaszam udział w niżej wymienionych obowiązkowych kursach/zajęciach zawodowych:  

I. Kursie pn. Grafika komputerowa  (60 h zajęć) 

II. Kursie pn. Zarządzanie aplikacjami (40 h zajęć) 

III. Kursie pn. Elementy multimedialne na stronach internetowych (20 h) 

IV. Kursie na uprawnienia elektryczne do 1kV (20 h zajęć) 

V. Wyjazdach na specjalistyczne warsztaty informatyczne (2 wyjazdy jednodniowe) 

VI. Płatnych stażach u pracodawcy (150 h) 

 

W sytuacji zakwalifikowania na listę uczestników projektu zgłaszam chęć udziału w zajęciach: 

(proszę wskazać wybór zajęć przez zaznaczenie) 

 

Wybór 

Nazwa zajęć 

 
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki* (40 h zajęć) 

 
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki* (40 h zajęć) 

 
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego* (40 h zajęć) 

 

 

 
 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis ucznia/uczennicy szkoły) 

 

DODATKOWO 

w przypadku niepełnoletniego ucznia/uczennicy szkoły: 

 

 

……………………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia/uczennicy szkoły) 

*Listy uczestników zajęć zostaną ustalone spośród uczniów zakwalifikowanych do udziału w kursach zawodowych 
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WYPEŁNIA SZKOŁA 

 

Kryteria rekrutacji: 

 

Profil kształcenia 

(waga: 1/3, tj. maks. 33,(3) pkt) 

 

 

Wyniki kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2019/20 

(waga: 1/3, tj. maks. 33,(3) pkt) 

 

 

Frekwencja na zajęciach warsztatowych w roku szkolnym 2019/20  

(waga: 1/3, tj. maks. 33,(3) pkt) 

 

Łączna liczba punktów 

(maks. 100 pkt) 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
(Podpisy przedstawicieli komisji rekrutacyjnej) 

 


