
 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
do Projektu „Nowoczesna kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” o nr RPPD.03.03.01-20-0237/19 

w roku szkolnym 2020/21 skierowany do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej  
ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski  

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE RUBRYK I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM ODPOWIEDNIEGO KWADRATU W BIAŁYM POLU 

Dane Kandydata/tki  Dane kontaktowe / miejsce zamieszkania  

KLASA / SYMBOL KIERUNKU  WOJEWÓDZTWO 
 

IMIĘ / IMIONA  POWIAT/ GMINA 
 

NAZWISKO  OBSZAR ZAMIESZKANIA 
 Obszar miejski              
 
 Obszar wiejski 

PESEL  MIEJSCOWOŚĆ 
 

PŁEĆ  K             M 
ULICA/ NR BUDYNKU / 
LOKALU 

 
 

SPECJALNE POTRZEBY 
EDUKACYJNE (SPE) 

 Tak (Opinia/ Orzeczenie Poradni) 
 Nie 

KOD POCZTOWY 
 

DYSFUNKCJA  
W RODZINIE 

 Tak              Nie TEL. KONTAKTOWY 
 
 

WYKSZTAŁCENIE 
 podstawowe    
 gimnazjalne 

ADRES E-MAIL: 
 

ZAZNACZ KRZYŻYKIEM PREFEROWANĄ FORMĘ WSPARCIA W RAMACH DODATKOWYCH ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019/20: 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: Zajęcia wyrównawcze: 

 MATEMATYKA 
(kl. IV TŻiUG) 

 

 CHEMIA zajęcia realizowane przez 2 
lata (kl. I-II) 

 JĘZYK NIEMIECKI 

(kl. I-III TI, TH,TŻiUG) 

 MATEMATYKA 

(kl. I TI, TH) 

 BIOLOGIA 

(kl. III-IV TŻiUG) 

 JĘZYK ANGIELSKI zajęcia realizowane 
przez 2 lata (kl. III-IV TR, TŻiUG) 

 JĘZYK ANGIELSKI 

(kl. I-III TI, TE, TŻiUG) 

 JĘZYK ROSYJSKI 

(kl. I-III TI, TR)  JĘZYK NIEMIECKI zajęcia realizowane 
przez 2 lata (kl. III-IV TE) 

Zajęcia i warsztaty podnoszące umiejętności zawodowe: Warsztaty rozwijające umiejętności uniwersalne: 

 Warsztaty kulinarne – Dania na 
różne okazje  (kl. III TŻiUG) 

 Warsztaty - Planowanie żywienia  
i usług gastronomicznych  (kl. IV TŻiUG) 

 Warsztaty pracy zespołowej 
 Warsztaty kreatywności  
i inicjatywności  Zajęcia z zakresu obsługi 

programów finansowo-księgowych 
(kl. II TE) 

 Zajęcia Podstawy ekonomii                        
w działalności przedsiębiorstw (kl. II TE) 

Kursy zawodowe: 

 Kuchnia molekularna  
(kl. II-IV TŻiUG ) 

 Barman  
(kl. III–IV TŻiUG, TH) 

 Barista  
(kl. III–IV TŻiUG, TH) 

 Kelner  
(kl. III–IV TŻIUG, TH) 

 Carving 
(kl. III–IV TŻIUG, TH) 

 Kadry i płace 
(kl. II–IV TE) 

 Podatkowa księga 
przychodów I rozchodów   
(kl. II–IV TE) 

 Umowy cywilno-prawne w praktyce 
(kl. II–IV TE) 

 Kurs kombajnisty  
(kl. II-IV TR) 

 

Staż zawodowy 

 

 Tak 

Wyjazdy edukacyjno – zawodowe (kierunek TŻiUG): Zajęcia laboratoryjne: 

 wyjazd 1-dniowy do Bohonik  
 wyjazd 1-dniowy do Zielonego 
Zakątka w Korycinach   

 wyjazd 2-dniowy na 
Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny i do 
gospodarstwa ekologicznego 
(TŻiUG, TH)               

 zajęcia realizowane na Politechnice 
Białostockiej  (TI) 



 

 

Doradztwo zawodowe (obowiązkowo uczniowie klas IV): 

Warsztaty do wyboru: Indywidualne doradztwo zawodowe: 

 Moje predyspozycje 
 Planuję karierę 

 Młodzi na rynku pracy 

 
 Tak 
 

Wpisz średnią ocen** z języków 
obcych: 

 
 

Wpisz średnią ocen**  
z przedmiotów matematyczno -
przyrodniczych: 

 

Wpisz średnią ocen** z przedmiotów 
zawodowych: 

 

 

* oznacza miesięczny dochód na jednego członka rodziny, który nie przekracza 674,00 zł. netto - zgodnie z art.32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych 

ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) 

**dotyczy średniej ocen uzyskanych w roku szkolnym 2019/20r.  

Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu: 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 Tak              Nie               Odmawiam podania informacji                

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  Tak            Nie 

Osoba z niepełnosprawnościami  Tak              Nie               Odmawiam podania informacji                

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej   Tak              Nie               Odmawiam podania informacji                

OŚWIADCZENIA: 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie dane zawarte  
w niniejszym formularzu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję warunki określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna kształcenie 
zawodowe w Bielsku Podlaskim” finansowanym z UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w projekcie „Nowoczesna kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 
 
 
 

_______________________           ___________________________________ 
                Miejscowość, data                   Czytelny podpis ucznia / uczennicy  

 

 

 

 

        ___________________________________  
         w przypadku osób niepełnoletnich podpis Prawnego Opiekuna 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.144.0001428,ustawa-o-zmianie-niektorych-ustaw-zwiazanych-z-systemami-wsparcia-rodzin.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.144.0001428,ustawa-o-zmianie-niektorych-ustaw-zwiazanych-z-systemami-wsparcia-rodzin.html

