„Języki obce kluczem rozwoju zawodowego” nr RPPK.09.03.00-18-0018/19
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informacje wypełniane przez House of English
Nr formularza
Data przyjęcia
formularza
Godzina przyjęcia
formularza
Punkty za kryteria
dodatkowe

UWAGI:
1.Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z regulaminem projektu „Języki obce kluczem
rozwoju zawodowego”. Złożenie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.), do celów związanych z moim udziałem w projekcie pt. „Języki obce kluczem rozwoju
zawodowego”.
2.Formularz należy wypełnić czytelnie w języku polskim, niebieskim długopisem i złożyć wraz z
wymaganymi załącznikami.
3.Nie należy usuwać jakiejkolwiek treści niniejszego dokumentu. Formularz należy spiąć w sposób trwały.
4.Prosimy zachować kopię składanych dokumentów zgłoszeniowych. Oryginał nie podlega zwrotowi.
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FORMULARZ REKRUTACYJNY:
I.
1.

DANE KANDYDATA/KI (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

PESEL (jeśli nie ma należy wpisać
„brak”)
Płeć
Wiek (w chwili przystąpienia do
projektu)
Wykształcenie

4.
5.
6.

□ Kobieta

□ Mężczyzna

□ Niższe niż podstawowe (brak formalnego
wykształcenia) (ISCED 0)
□ Podstawowe (szkoła podstawowa) (ISCED 1)
□ Gimnazjalne (gimnazjum) (ISCED 2)
□ Ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane,
technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza
szkoła zawodowa) (ISCED 3)
□ Policealne (szkoły policealne) (ISCED 4)
□ Wyższe (studia krótkiego cyklu, studia I stopnia,
studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
studia doktoranckie) (ISCED 5-8)
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II. DANE KONTAKTOWE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
7. Adres zamieszkania
Województwo:
(w rozumieniu Kodeksu
8. Cywilnego)
Powiat:
9.

Gmina:

10.

Miejscowość:

11.

Kod pocztowy:

12.

Ulica:

13.

Numer domu:

14.

Numer lokalu:

15. Telefon kontaktowy
16. Adres e-mail

III. STATUS NA RYNKU PRACY (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
17. Status na rynku pracy
□ Osoba bezrobotna1 zarejestrowana
w PUP
UWAGA! Na potwierdzenie statusu □ Osoba bezrobotna
osoby
bezrobotnej
należy niezarejestrowana w PUP
przedstawić
oświadczenie/zaświadczenie
z □ Osoba bierna zawodowo3
Powiatowego Urzędu Pracy.
□ Osoba pracująca4

□ W tym
długotrwale
bezrobotna2

……………………………………………………………………………
Nazwa zakładu pracy / Firmy / Działalności gospodarczej
/ Gospodarstwa rolnego

□ osoba prowadząca działalność gospodarczą5
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IV. STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zazn. znakiem „x” i /lub uzupełnić)
□ TAK
□ NIE
□ ODMAWIAM
18. Czy jesteś osobą z
niepełnosprawnościami6?
(UWAGA, – Jeśli TAK to należy
przedłożyć aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności do
wglądu)
19. Szczególne potrzeby (proszę
określić potrzeby związane z
udziałem w projekcie)

20. Czy posiadasz Kartę Dużej

21.

22.

23.
24.

Rodziny7(UWAGA, – Jeśli TAK
to należy przedłożyć kartę do
wglądu)
Czy jesteś rodzicem samotnie
wychowującym dziecko8
(UWAGA, – Jeśli TAK to należy
przedłożyć akt urodz. Dziecka i
oświadczenie)
Czy jesteś osobą należącą do
mniejszości narodowej,
etnicznej, migrantem lub
osobą obcego pochodzenia9 ?
Czy jesteś osobą bezdomną
lub dotkniętą wykluczeniem z
dostępu do mieszkań10 ?
Czy jesteś osobą w innej
niekorzystnej sytuacji
społecznej ?

PODANIA
INFORMACJI

➢ dostosowania architektonicznego budynków
niedostępnych;
……………………………………………………………………………………
➢ dostosowania akustycznego;
………………………………………………………………………………………
➢ alternatywnych form przygotowania materiałów
projektowych;
………………………………………………………………………………………
➢ wydłużonego czasu wsparcia;
…………………………………………………………………………………
➢ inne
………………………………………………………………………………………….
□ TAK
□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ ODMAWIAM
PODANIA
INFORMACJI

□ ODMAWIAM
PODANIA
INFORMACJI
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V. WYBÓR KURSU i TRYBU (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
WYBÓR SZKOLENIA JĘZYKOWEGO
Wybrane
□ język angielski
□ język niemiecki
szkolenie językowe
Deklarowany
poziom języka

□

zerowy (kandydat w
chwili zakwalifikowania do
projektu przystępuje do
szkolenia
z
języka
angielskiego na poziome A1
– 120h)

zerowy (kandydat
w
chwili
zakwalifikowania do
projektu przystępuje
do szkolenia z języka
niemieckiego
na
poziome A1 –180 h)

□

zerowy
(kandydat
w
chwili
zakwalifikow. do
projektu
przystępuje do
szkolenia
z
języka
□ A1 (poziom początkujący □ A1 (poziom francuskiego na
Beginner)
poziome A1 –
początkujący)
180 h)
□ A2 (poziom początkujący
□ A2 (poziom
wyższy- Pre-Intermediate)
początkujący wyższy)
□ B1 (poziom średnio
zaawansowanyOsoby
które
deklarują
Intermediate)
Osoby
które
deklarują
poziom
znajomości języka angielskiego na
poziomie A1 lub wyższym są
zobowiązane do wypełnienia
testu poziomującego przy wypełnianiu
dokumentów
rekrutacyjnych – test poziomujący
decyduje o zakwalifikowaniu na dany
poziom szkolenia językowego).

Wynik testu
plasującego
(wypełnia
organizator
projektu)

□

□ język
francuski

poziom znajomości języka
niemieckiego na poziomie A1
lub wyższym są zobowiązane
do
wypełnienia
testu
poziomującego
przy
wypełnianiu
dokumentów
rekrutacyjnych–
test
poziomujący decyduje o
zakwalifikowaniu na dany
poziom
szkolenia
językowego).

Uzyskane punkty Zakwalifikowanie do poziomu

…………………………
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Pory zajęć Poniedziałek wtorek
Rano
Popołudniu
wieczorem

Środa

czwartek

piątek

Sobota

Niedziela

OCENA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO/FRANCUSKIEGO:
(Skreślić niewłaściwe)

Proszę ocenić swoją znajomość języka angielskiego w skali od 0 do 6 przy czym 0 oznacza brak
podstawowej znajomości, a 6 biegłą znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego*
0

1

2

3

4

5

6

*zaznaczyć w kółko
 nauka w szkole (proszę podać ilość lat: …….)

Proszę zaznaczyć swoje doświadczenie
z wybranym językiem:

 nauka na studiach (proszę podać ilość lat: ……)
 samokształcenie (proszę podać ilość lat: ……..)
 nauka w ramach kursów/szkoleń (proszę podać
ilość godzin kursu/szkolenia: …………………)
 Inne (jakie……………………………….proszę podać
ilość lat…….)

VI. ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić)
25.

□
□
□
□

Plakat/Ulotka
Przekaz słowny
Spotkanie promocyjne
Powiatowy Urząd Pracy

□
□
□
□

Ogłoszenia w prasie/radiu
Strona www
PCPR, OPS lub inna instytucja państwowa
Inne:........................................................
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POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu i załączonych
dokumentach są zgodne z prawdą, stanem faktycznym i prawnym, potwierdzam
prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
2. Oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej i karnej
wynikającej z Kodeksu Cywilnego i Karnego za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
3. Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą,
skutkującego po stronie House of English Ewelina Gawlik-Olszewska, ul. Kochanowskiego
1, 39-100 Ropczyce obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie
mojego udziału w ww. projekcie, firma House of English Ewelina Gawlik-Olszewska
będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
4. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie
„Języki obce kluczem rozwoju zawodowego” zawartymi w „Regulaminie uczestnictwa”
niniejszego projektu i bez zastrzeżeń akceptuję jego treść.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
5. Oświadczam ,że zostałem/am poinformowany/a, że kurs może odbywać się w innej
miejscowości niż moje miejsce zamieszkania.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
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6. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w
ww. projekcie tj. mam ukończone minimum 25 lat, zamieszkuję na
terenie
województwa podkarpackiego, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jestem osobą dorosłą
zainteresowaną z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie, oświadczam, że jestem osobą nieprowadzącą
działalności gospodarczej.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
7. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem mnie do udziału w ww. projekcie.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
8. Zostałem/a poinformowany/a, że warunkiem ukończenia szkoleń jest obecność na min.
80% zajęć na każdym z poziomów i przystąpienie do egzaminów wewnętrznych oraz
zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
9. Zostałem/am poinformowany/a i jestem świadomy/a tego, że Projekt „Języki obce
kluczem rozwoju zawodowego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
10. Wrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, testach, egzaminach wewnętrznych,
zewnętrznych oraz innych formach monitoringu realizowanego na potrzeby projektu
„Języki obce kluczem rozwoju zawodowego”.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
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11. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o obowiązku przekazania do 4 tygodni po
zakończeniu udziału w projekcie informacji dotyczącej statusu na rynku pracy oraz
informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
12. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do
podpisania umowy szkoleniowej oraz deklaruję swój regularny i aktywny udział w
szkoleniu. Ponadto zobowiązuję się do przystąpienia do wszystkich wymaganych
egzaminów oraz wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i
udzielania informacji zarówno w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu.
.............................................................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

Proszę wstawić ”X” w poniższe pola jeśli zapoznał się Pan/i z obowiązkiem informacyjnym
oraz wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie danych.
 Zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym realizowanym w związku z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) umieszczonym w
regulaminie rekrutacji i uczestnictwa i/lub na stronie projektu „Języki obce kluczem
rozwoju zawodowego”.
 Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie: „Języki obce kluczem
rozwoju zawodowego”.

………...............……………………
Miejscowość i data

…...........................................……………………
Podpis Kandydata/-tki
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1

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia,
zarejestrowana lub niezarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu),
należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
2
Osoba długotrwale bezrobotna - dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy (>12 miesięcy).
3
Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest
bezrobotna). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie
mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba
że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
4
Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z
której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak
chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub
praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu,
nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
b) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego,
nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący
prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim
biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach
lub seminariach).
c) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza
się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia
działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez
siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową
będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
5
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1 KC,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 KC).
6
Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z
późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem
poświadczającym stan zdrowia.
7
Przez Kartę Dużej Rodziny (KDR) należy rozumieć ogólnopolską lub samorządową KDR w formie karty tradycyjnej
lub elektronicznej wydaną członkom rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice)
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny z późn. zm. lub na podstawie innych właściwych Uchwał.
8
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku w art. 6 pkt. 4 samotnym
rodzicem jest osoba, która: jest rodzicem lub opiekunem prawnym, podlegającym obowiązkowi podatkowemu,
będącym panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której
orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej
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małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub
opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: małoletnie; bez względu na ich wiek, które zgodnie z
odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do ukończenia 25 roku życia
uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w
przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty
zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa
w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.
9
Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do
mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska,
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: araimska, łemkowska,
romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której
co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
10
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i
wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne
formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet,
schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze,
osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone
przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe lokale nienadające się do na mieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

UWAGA:
Do formularza rekrutacyjnego należy obligatoryjnie załączyć podpisany i rozwiązany test
poziomujący lub oświadczenie o braku znajomości danego języka.
(Kandydaci, którzy nigdy nie uczyli się języka angielskiego umieszczają na nim oświadczenie:
„Wykazuję brak znajomości języka angielskiego lub znajomość poniżej poziomu A1” i nie
rozwiązują testu.)

