„Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.01-22-154/09-00
ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU
Lp.

1

Nazwa
Szkolenie:
• językowe: * język angielski [ ], język niemiecki [ ]
• komputerowe [ ]
Uwaga - moŜna wybrać tylko jedno szkolenie
Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć:

4

Wiek w chwili przystępowania do projektu

5

PESEL

Zgłoszenie

Dane
podstawowe

Dane
dodatkowe

Adres
zamieszkania

Dane
kontaktowe

*

6

Brak [ ],
Podstawowe [ ],
Gimnazjalne [ ],
Ponadgimnazjalne [ ],
Pomaturalne [ ],
WyŜsze [ ]

Wykształcenie:

7

Ulica

8

Nr domu

9

Nr lokalu

10

Miejscowość

11

męŜczyzna [ ]; kobieta [ ]

Obszar miejski [_] / wiejski[_]
Miasto do 15 tys. mieszkańców [ ]
Miasto do 10 tys. mieszkańców [ ]
Miasto do 5 tys. mieszkańców lub mniejsze [ ]
Wieś [ ]

12

Kod pocztowy

13

Województwo

14

Powiat

15

Gmina

16

Telefon domowy

17

Telefon komórkowy

18

Adres
elektronicznej

poczty

W odpowiedni [ ] wstawić X
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19

Mam dostęp do komputera
tak [ ], nie [ ]
i internetu
Jestem zatrudniony na podstawie jednej lub więcej z wymienionych form umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
tak [ ], nie [ ]

20

………………………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)
………………………………………………………………………………………
(adres zakładu pracy)

Dane o
zatrudnieniu

21

………………………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy do zakładu pracy
Jestem zatrudniony w :
mikroprzedsiębiorstwie [ ], (2-9 zatrudnionych)
małym przedsiębiorstwie [ ], (10-49 zatrudnionych)
średnim przedsiębiorstwie [ ], (50-249 zatrudnionych)
w duŜym przedsiębiorstwie [ ], (powyŜej 250 zatrudnionych)
w administracji publicznej [ ],
w organizacji pozarządowej [ ]

Oświadczam, Ŝe:
1. Zostałam/em poinformowana/y, Ŝe projekt „Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu”
realizowany przez CNJA Edukacja s.j. jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zobowiązuję się do wypełniania ankiet samooceny oraz ankiet ewaluacyjnych, oceniających
realizację Projektu
3. Zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego warunki
4. Oświadczam, iŜ
• z własnej inicjatywy zgłaszam swój udział w Projekcie i będę uczestniczył/a w nim poza
godzinami pracy,
• jestem osobą dorosłą (powyŜej 18 roku Ŝycia) oraz mieszkam na terenie województwa
pomorskiego,
• zobowiązuję się do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w programie szkolenia oraz do
realizacji zajęć na platformie e-learningowej we własnym zakresie – min. 15 godzin (dotyczy
kursów językowych)
5. Deklaruję następującą znajomość języka angielskiego/niemieckiego*:
□ brak znajomości

□ podstawowa

□ dobra

□ zaawansowana

Przyjmuję do wiadomości konieczność stawienia się w wyznaczonym terminie na egzamin
poziomujący, określający dokładnie poziom mojego zaawansowania (nie dotyczy osób które
zaznaczyły brak znajomości języka).
6. Zobowiązuję się do przystąpienia do egzaminu:
• TELC – dotyczy uczestników kursów językowych,
• ECDL – dotyczy uczestników kursów komputerowych.

*

Wypełniane w przypadku deklaracji uczestnictwa w zajęciach językowych
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7. W związku z przystąpieniem do Projektu „Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyraŜam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.
Mając na uwadze powyŜsze, przyjmuję do wiadomości, iŜ:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Wspólna 2/4 ,00-926 Warszawa
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
projektu „Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu”, ewaluacji, monitoringu
i sprawozdawczość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia, realizacji projektu „Kształcenie ustawiczne – klucz do sukcesu”, ewaluacji,
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
8. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z Art.233 Kodeksu Karnego za złoŜenie
nieprawidłowego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, Ŝe w/w dane
są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…………………………………………….
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Potwierdzam toŜsamość osoby składającej Ankietę Rekrutacyjną na podstawie przedłoŜonego dokumentu
toŜsamości:
rodzaj dokumentu …………………………….
seria i numer dokumentu ……………………………………………

……………………………………………………..…
Podpis osoby przyjmującej Ankietę Rekrutacyjną
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