Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
(wypełnione i podpisane zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie ZSKU)
Niniejszym zgłaszam chęć udziału w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na
Odległość w Krośnie” realizowanym przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i obejmującym:
- opracowanie i przekazanie uczestnikom projektu metodologii korzystania z materiałów edukacyjnych oraz
przeszkolenie wszystkich uczestników z zakresu używania platformy Moodle (w ZSKU).
- możliwość korzystania za pośrednictwem platformy Modle z kompleksowych materiałów multimedialnych
(zawierających m.in. tekst, zdjęcia, rysunki, filmy, testy oraz zadania) z zakresu 13 przedmiotów (w nawiasie podano
objętość materiałów wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia materiału z danego przedmiotu):
J. polski (200 godz.), J. niemiecki (125 godz.), J. angielski (125 godz.), J. rosyjski (125 godz.), Historia (70 godz.), Wiedza
o społeczeństwie (25 godz.), Matematyka (140 godz.), Fizyka i astronomia (61 godz.), Chemia (61 godz.), Biologia (61
godz.), Geografia (61 godz.), Podstawy Przedsiębiorczości (20 godz.), Technologia informacyjna (40 godz.) - Łącznie: 1114
godz. (Uczestnicy projektu będą samodzielnie korzystać z platformy Moodle, dopasowując zakres wykorzystywanego
materiału i czas nauki na odległość do własnych potrzeb. Korzystanie z materiałów edukacyjnych będzie monitorowane,
sprawdzane będą wyniki testów/ zadań. Na podstawie konsultacji z uczestnikami materiały będą uzupełniane
i dopracowywane).
- możliwość korzystania z konsultacji on-line (czat, e-mail, komunikator) prowadzonych przez nauczycieli w wyznaczonych
dla każdego przedmiotu dniach/godzinach oraz korzystania przez uczestników projektu z pracowni komputerowej w ZSKU.
- potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu,
OŚWIADCZAM, IŻ ZOSTAŁAM/EM POINFORMOWANA/NY O FAKCIE WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTU ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ O TYM, ŻE
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Dane osobowe/ adres zamieszkania / dane kontaktowe (proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami):
Nazwisko…………………………………………… Imię (imiona)……………………………………………… wiek……..…………
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wykształcenie……………………………………… płeć:

Kobieta

Mężczyzna

data urodzenia…………………………… miejsce urodzenia……………………………. opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka
nad osobą zależną -

TAK

NIE

ADES ZAMIESZKANIA: województwo……………………………………………………

powiat………………………….……….…….……… gmina………………………………………… kod pocztowy _ _ - _ _ _
miejscowość………………………………… ulica…………………………………………………… nr domu……… nr lokalu………
obszar:

miasto

wieś DANE KONTAKTOWE: e-mail* ………………………………………………. telefon*: komórkowy

_ _ _ - _ _ _ - _ _ _ / stacjonarny _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ (*-proszę podać co najmniej jeden numer
telefonu oraz adres e-mail)
Szkoła dla dorosłych w ZSKU do której uczęszcza / zamierza uczęszczać Wnioskodawca:

Nazwa:

2-letnie Uzup. Liceum Ogólnokształcące

3-letnie Liceum Ogólnokształcące

3-letnieTechnikum Uzup.

Kierunek: .……………………………………………… Klasa (w r. szk. 2012/2013): ………………… (maturalna:

TAK

NIE)

DODATKOWE INFORMACJE:
Oświadczenie o wysokości dochodów:
Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że miesięczne dochody na jednego członka mojej rodziny za rok
2011** mieszczą się w następującym przedziale (kwoty w zł):
poniżej 500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2001-2500

powyżej 2501

**-Dochód (uzyskany przez wszystkich członków rodziny) ustala się na podstawie zeznań rocznych PIT za 2011 rok. Przez dochód należy
rozumieć przychody pomniejszone o należny podatek od osób fizycznych oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (wypełniają tylko kobiety)
Oświadczam, że pod moją faktyczną opieką we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje ………… dzieci w wieku………………………
(proszę podać liczbę dzieci oraz wiek każdego z nich na moment wypełniania zgłoszenia)

Oświadczenie o sytuacji zawodowej
Oświadczam, że jestem osobą:
a) bezrobotną
b) pracującą w:
mikroprzedsiębiorstwie
małym przedsiębiorstwie
średnim przedsiębiorstwie
dużym przedsiębiorstwie

Deklaracja dotycząca motywacji do uczestnictwa w projekcie:
Moją motywację do uczestnictwa w projekcie oceniam jako:

WYSOKĄ

ŚREDNIĄ

NISKĄ

Dodatkowe informacje/uzasadnienie (nieobowiązkowe): ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
- kserokopia dowodu osobistego (załączono? TAK
NIE)
- kserokopia dyplomu ukończenia ostatniej klasy/szkoły (załączono?

TAK

NIE)

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( - nie dotyczy)
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym
danych wrażliwych, do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą
w Rzeszowie dla potrzeb rekrutacji, monitorowania i ewaluacji projektu pt. „Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny
Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie”” realizowanego w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013.
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Wiedza na wyciągnięcie
ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie” i spełniam wszystkie kryteria kwalifikujące mnie do udziału
w przedmiotowym projekcie.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane podane w niniejszym
formularzu są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………………
Czytelny podpis słuchaczki/słuchacza

……………………
Data

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno

