
 

Projekt: „Szkoła zawodowców MCKK – edycja 2” 

Załącznik nr 1 do Regulaminu staży/praktyk realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowców MCKK - edycja 2” 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W STAŻU/PRAKTYCE* 
 
  

Ja, niżej podpisany, uczeń Zespołu Szkół MCKK ……………………………………………………………………..…………………………… 
                                          (imię i nazwisko ucznia DRUKOWANYMI LITERAMI) 

zgłaszam chęć swojego udziału w stażu/praktyce* w ramach projektu „Szkoła zawodowców MCKK - edycja 2” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  

 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok) 
 

Pesel 

…………………./……………………./……………………. 
 
………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do ucznia 
 

Telefon kontaktowy do rodzica/ opiekuna 
 

………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………….. 
 
 

Adres zamieszkania  
(skąd będę uczęszczał na staże) 
  

Jestem uczniem: 
(niepotrzebne skreślić)  

Technikum MCKK – klasa ………….. 

Szkoła Branżowa I Stopnia MCKK – klasa  ………….. 

 

Profil klasy (zawód) 
  

Ocena z zachowania za półrocze 
poprzedzające rekrutację  
  

Czy brałeś udział w wakacyjnych 
stażach/praktykach w latach ubiegłych, jeśli 
tak, to w jakiej firmie? 

 Tak: 1 raz 

 Tak: 2 razy 
nazwa firmy………………………………………………….. 

 Nie 

Preferowany przeze mnie termin realizacji 
stażu w okresie wakacji 2022 r. 

 I termin 27.06.2022-29.07.2022   

 II termin 25.07.2022-29.08.2022 

1. Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem staży/praktyk realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowców 

MCKK – edycja 2” 

2. Oświadczam, iż po zakwalifikowaniu się do Projektu dołączę formularz z danymi niezbędnymi do systemu SL 2014 wraz 

z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu.  

3. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską. 

4. Oświadczam, iż zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

5. Do zgłoszenia dołączam: opinię nauczyciela zawodu (…... szt.) oraz (w przypadku uczniów klas I) – opinię wychowawcy. 

6. Numer mojego konta bankowego………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………….      ……..……………………………………….………… 
                 (Miejscowość, data)               (Czytelny podpis kandydata do projektu) 

……………………………………………………… 
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna)** 

 
*niepotrzebne skreślić 



 

Projekt: „Szkoła zawodowców MCKK – edycja 2” 

Opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych 

dotycząca zaangażowania w dotychczasową edukację zawodową  

ucznia starającego się 

o przyjęcie na staż/praktykę* w ramach projektu „Szkoła zawodowców MCKK-edycja 2” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy. 

 

 
 

 

Potwierdzam, że uczeń ………………………………………………………………….…………………………,  

 

Szkoła: Branżowa I stopnia MCKK / Technikum MCKK*,   klasa  ……………………. 

 

 

Kształcący się w zawodzie………………………………………………………………………………….…………………… 

 

aktywnie i z zaangażowaniem  uczestniczy w prowadzonych przeze mnie zajęciach kształcenia 

zawodowego. 

 

Dodatkowe uwagi: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  

 

 

 

………………………………….………… 
czytelny podpis nauczyciela/instruktora 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


