
 
Załącznik nr 1 do 

regulaminu rekrutacji UP 

KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA PROJEKTU  

                                       
 

KWESTIONARIUSZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

                                       
 

I. DANE OGÓLNE 

 
Imię: 

          
Nazwisko: 

                    

 
                        

 
                                                  

                                       

    
                      

                        

 
Pesel:                       

                        

                                       

 
Miejsce zamieszkania  

     
 proszę zaznaczyć krzyżykiem:   miasto 

  
  wieś 

  
                                       
 

ulica, nr domu, nr mieszkania: kod:       miejscowość:   powiat:         województwo:     

 
  

         
    

   
    

     
    

     
  

       
  

 
        

 
                                                                  

                                       

 
Prosimy podać przynajmniej jedną formę kontaktu 

                   
                                       

 
tel. stacjonarny: 

 
tel. komórkowy: 

 
e-mail:                                                                       

                                       
 II. DANE SZKOŁY:  

Nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  

Adres: Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 

 

III. DEKLARACJA I OŚWIADCZENIA 

III.1. Oświadczam, że: 

· zostałem poinformowany(a), iż projekt „ Nauczanie rolnicze XXI wieku" jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dal RPO województwa łódzkiego 

· oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie; 

· oświadczam, iż świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń potwierdzam, że wszystkie dane 

podane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe. 

 

Miejscowość, data……………………………..                                                 Podpis uczestnika……………………………………………. 

 

 

III.2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO W PROJEKCIE 

WSPÓŁFINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Wyrażam zgodę na udział w Projekcie "Nauczanie Rolnicze XXI wieku", współfinasowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Priorytetu XI.3 Kształcenia 

 Zawodowe nr RPLD  - 11.03.01-IZ.00-10-001/16 

 

 

 

Miejscowość, data……………………………..                                                 Podpis uczestnika    

…………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jestem uczniem  klasy: (zaznacz znakiem X) 

Zawód TR TW TAK 

Pierwszej    

Drugiej    

Trzeciej    

 

III. 3 

Oświadczam że jako uczestnik Projektu pn. ‘Nauczanie rolnicze XXI wieku” jestem świadomy/a  że  jestem 

zobowiązany wziąć udział w następujących zajęciach:                                                           Zajęcia obowiązkowe  

 Rodzaj zajęć Ilość 
godzin 

Wybierasz 
zajęcia 
obowiązkowe 

Akceptuję  - podpis 

SPINKA 
Indywidualne doradztwo zawodowe  

4 
godz./os 

X 
 

Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne  

4 
godz./os. 

X 

Warsztaty Aktywnego Rozwoju Kariery 
(WAPK) 

 
X 

Staże 
zawodowe 

Staż zawodowy 150 h/os 
w czasie 
wakacji 

X 
 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego. Zajęcia do wyboru – wstaw X przy zajęciach na 

które chcesz chodzić 

 Rodzaj zajęć Ilość 
godzin 

Wybierz 
zajęcia 

Akceptuję  - podpis 

Zajęcia 
dodatkowe 
przygotowujące 
do egzaminu 
zawodowego 

Zajęcia dodatkowe z przedmiotu zaw. 
Technik rolnik-  kwalifikacja …….. 

30 
h/gr/rok 

  

Zajęcia dodatkowe z przedmiotu zaw. 
Technik weterynarii kwalifikacja …….. 

30 
h/gr/rok 

  

Zajęcia dodatkowe z przedmiotu zaw. 
Technik architektury krajobrazu 
kwalifikacja …….. 

30 
h/gr/rok 

  

Kursy i szkolenia zawodowe. Zajęcia do wyboru. Uczestnik programu może  wybrać 3 z oferowanych kursów  

 Rodzaj zajęć Ilość godzin Wybierz 
zajęcia 

Akceptuję  - podpis 

Kursy 

Kurs prawo jazdy kat .B 
30 h teoret/gr. 
30 h prakt/os 

  

Kurs kombajnisty  
22 h teoret/gr. 
2 h prakt/os 

  

Kurs środków ochrony roślin 
15 h teoret/gr. 
 

  

Kurs Inseminatora 
 

42 h teoret/gr. 
24 h prakt/os 

  

Kurs florystyczno-kelnerski 
25 h floryst/gr. 
25 h kelner/os 

  

Kurs obsługi wózków widłowych 
24 h teoret/gr. 
10 h prakt/os 
 

  

Kurs spawania elektrodami otulonymi 
23   h teoret/gr. 
140 h prakt/gr 
 

  

Kurs Jazdy konnej instruktarzowy 
48 h teoret/gr. 
52 h prakt/gr 
 

  

Kurs Hipoterapii 
71 h teoret/gr. 
98 h prakt/gr. 

  



 
 

 


