Formularz rekrutacyjny do projektu
„Zostań Instruktorem Praktycznej Nauki Zawodu”
I - Dane osobowe
Imię (imiona)
nazwisko
PESEL
Płeć
data i miejsce urodzenia
Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Poniżej wpisz swoje dane

Poniżej zaznacz „X” właściwe
odpowiedzi

Wykształcenie:
- Niższe niż podstawowe
- Podstawowe
- Gimnazjalne
- Ponadgimnazjalne
- Policealne
- Wyższe

(ISCED 0)
(ISCED 1)
(ISCED 2)
(ISCED 3)
(ISCED 4)
(ISCED 5-8)

Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania)
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Telefon
Adres e-mail
Preferowana forma kontaktu
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

Poniżej wpisz swoje dane

telefonicznie
poprzez e-mail
listownie
Poniżej zaznacz „X” właściwe
odpowiedzi

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędzie pracy
- w tym: osoba długotrwale bezrobotna
- w tym: inne

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędzie pracy
- w tym: osoba długotrwale bezrobotna
- w tym: inne

Osoba bierna zawodowo
- w tym: osoba ucząca się
- w tym: osobą nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
- w tym: inne

Osoba pracująca
- w tym: osoba pracująca w administracji rządowej
- w tym: osoba pracująca w administracji samorządowej
- w tym: osoba pracująca w MMŚP
- w tym: osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
- w tym: osoba prowadząca działalność na własny rachunek
- w tym: osoba pracująca w organizacji pozarządowej
- w tym: inne

UWAGA: Proszę przejść do kolejnej strony !
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Poniżej zaznacz „X” właściwe
odpowiedzi

Wykonywany zawód:
1. Instruktor praktycznej nauki zawodu
2. Nauczyciel kształcenia ogólnego
3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego
4. Nauczyciel kształcenia zawodowego
5. Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
6. Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
7. Pracownik instytucji rynku pracy
8. Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
9. Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
10. Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
11. Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej
12. Rolnik
13. Inne (proszę wpisać zawód): ………………………………………………………….

Zatrudniony w: (poniżej proszę wpisać miejsce zatrudnienia w chwili przystąpienia do projektu)
Nazwa i Adres zakładu pracy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
województwo mazowieckie
Miejsce pracy (wybierz województwo)
województwo łódzkie
Poniżej zaznacz „X” właściwe
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:
odpowiedzi
Nie
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
Odmowa podania informacji
pochodzenia
Tak
Nie
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Odmowa podania informacji
Tak
Nie
Osoba z niepełnosprawnościami
Odmowa podania informacji
Tak
Nie
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
Odmowa podania informacji
Tak
UWAGA: Odmowa podania informacji jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie !

II - KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE DO PROJEKTU (KRYTERIA DOSTĘPU)
Oświadczam, że jestem Kandydatem na instruktora praktycznej nauki
zawodu i posiadam co najmniej tytuł:

Poniżej zaznacz „X” właściwe
odpowiedzi

1. mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, którego będą nauczać albo
2. zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie,
którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum
uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły
pomaturalnej lub policealnej, lub
3. robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą
nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum
technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
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4. dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej
dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co
najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
5. zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie,
którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
lub branżowej szkoły I stopnia

Jestem przedstawicielem branży:

Poniżej zaznacz „X” właściwą
odpowiedź

branży informatycznej
branży gastronomicznej
branży motoryzacyjnej/ mechanicznej
branży fryzjerskiej

III - KRYTERIA PREMIUJĄCE /MERYTORYCZNE (max 40 pkt)
Status uczestnika: Oświadczam dodatkowo, że:
jestem osobą z niepełnosprawnością
Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 10.
Aby uzyskać punktację w ramach kryterium należy okazać orzeczenie o
niepełnosprawności lub innego dokumentu jednoznacznie stwierdzającego stopień
niepełnosprawności.

jestem osobą o niskim, statusie materialnym
Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 10.
Aby uzyskać punktację w ramach kryterium należy udowodnić np. korzystanie z
pomocy społecznej, na podstawie zaświadczenia z OPS/PCPR, zaświadczenie o
dochodach na członka rodziny, zaświadczenie o wpisie do rejestru bezrobotnych itp.
Niski status materialny będzie oceniany:
Na podstawie niniejszego formularza oraz dokumentów potwierdzających status (np.
zaświadczenia z Instytucji pomocy społecznej, urzędu pracy, ZUS)

jestem osobą z doświadczeniem zawodowym z następującym stażem:
Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 10.
Aby uzyskać punktację w ramach kryterium wystarczy oświadczenie Doświadczenie
zawodowe będzie oceniane:
0 lat=0pkt, 1-2 lat=3pkt; 2-5 lat=6-pkt, pow.5 lat=10pkt

jestem osobą z doświadczeniem w pracy w zawodzie deficytowym
Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 10.
Doświadczenie zawodowe w zawodzie deficytowym oceniane na podst.
oświadczenia
Praca w zawodzie deficytowym: 10 pkt.; praca w innym zawodzie: 0 pkt.

Nie
Tak, w stopniu lekkim
Tak, w stopniu
umiarkowanym

0 pkt
3 pkt
7 pkt
10
pkt
0 pkt

Tak, sprzężoną
Nie
Tak, mam pracę i
korzystam z pomocy
społecznej
Tak, nie pracuję i
korzystam z pomocy
społecznej
Tak, nie pracuję i
korzystam z pomocy
społecznej oraz z
Programu
Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
Staże pracy < 1 roku
Staże pracy 1<2 lat
Staże pracy 2<5 lat
Staże pracy >5 lat

3 pkt

7 pkt

10
pkt

0 pkt
3 pkt
6 pkt
10
pkt
0 pkt

Nie
Tak (wskaż zawód)

10
pkt

……..…………….........

Suma punktów:

…………………

Oświadczam, że:
 zapoznałem/am się z treścią regulaminu rekrutacji, w tym ze słowniczkiem pojęć zawartym w regulaminie
 podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą
 jako osoba fizyczna zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu zakończeniu
udziału w projekcie

………………………………
data

…………………………………………
czytelny podpis
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