
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do projektu „Akademia języków obcych” 

RPPK.09.03.00-18-0012/16 

 
 

Dane podstawowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  Wiek  

Wykształcenie 

 Podstawowe  

(kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne  

(kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne  

(kształcenie ukończone na poziomie liceum, liceum profilowanego, technikum, 
technikum uzupełniające, zasadniczej szkoły zawodowej) 

 Policealne  

 Wyższe 

Płeć   KOBIETA                  MĘŻCZYZNA 

Opieka nad dziećmi do 

lat 7 lub osobą zależną  TAK                           NIE 

Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Nr lokalu  

Miejscowość  Powiat  

Gmina  Województwo  

Typ obszaru 

 Obszar miejski 

 Obszar wiejski - obszar słabo zaludniony zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 

kategoria 3), obszar, na którym przynajmniej 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie 



 

 

Dane kontaktowe 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Dane dotyczące statusu na rynku pracy 

Osoba pozostająca bez zatrudnienia 1 
przez okres co najmniej 6 miesięcy  TAK                NIE 

Osoba powracająca na rynek pracy 
lub wchodząca na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i/lub 
wychowaniem dzieci2 

 TAK                NIE 

Dane dotyczące niepełnosprawności 

Osoba z niepełnosprawnościami, 
posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 

 TAK                NIE 

Dane dotyczące kursu językowego 

Wybrany 
poziom nauki 
języka 
angielskiego 

  A1 (nauka na poziomie podstawowym, uczestnik nie zna języka) 
  A2 (nauka na poziomie niższym średnio zaawansowanym, uczestnik już zna język na 

poziomie A1) 
  B1 (nauka na poziomie średnio zaawansowanym, uczestnik już zna język na poziomie 

A2) 
  B2 (nauka na poziomie wyższym średnio zaawansowanym, uczestnik już zna język na 

poziomie B1) 
  C1 (nauka na poziomie zaawansowanym, uczestnik już zna język na poziomie B2) 

  C2 (nauka na poziomie profesjonalnym, uczestnik już zna język na poziomie C1) 

Preferowany 
czas szkolenia 

  poniedziałek i środa od godz. 10.00 

  poniedziałek i środa od godz. 16.00 

  wtorek i czwartek od godz. 10.00 

  wtorek i czwartek od godz. 16.00 

  sobota od godz. 10.00 

  inny, jaki?………………………………………….. 

 

                                                 
1
 Osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej 

połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub 
czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna 

2
 Osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby 

przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące wejście po raz pierwszy/powrót na rynek pracy. 



 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIA 

Ja niżej podpisany/a  

...................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., 
poz. 926 z późn. zm.). 

2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia języków 
obcych” oraz akceptuję jego postanowienia, i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

3. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału  
w ww. projekcie. 

4. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w ww. projekcie. 

5. Zostałem/am poinformowany/a, że warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na min. 
80% zajęć i przystąpienie do egzaminu zewnętrznego. 

6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, testach, egzaminach zewnętrznych oraz 
innych formach monitoringu realizowanych na potrzeby projektu „Akademia języków 
obcych”. 

7. Zostałem poinformowany/a o obowiązku przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji 
po zakończeniu udziału w projekcie (w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie) 
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu w ramach RPO WP 2014-2020. 

8. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z projektem. 

9. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

10. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu 
zgłoszeniowym udziału w projekcie oraz innych oświadczeniach, i dokumentach stanowiących 
integralną cześć dokumentacji aplikacyjnej odpowiadają stanowi faktycznemu, i są zgodne  
z prawdą. 

 

  

Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika 

  

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O WYKSZTAŁCENIU 

w ramach projektu „Akademia języków obcych” 

 

 

Ja niżej podpisany/a……..………………………………………………………………………….………………………………………..., 

 

zamieszkały/a……………………………………………………….…………………………………………………..……….…………......., 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym (seria, numer).………………………………………................................., 

 

oświadczam, że posiadam wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. wykształcenie 

ponadgimnazjalne  na poziomie: 

 

 podstawowym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 gimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie liceum, liceum profilowanego, 

technikum, technikum uzupełniające, zasadniczej szkoły zawodowej) 

 

 

  

Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika 

 


