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Tytuł projektu
Nr projektu
Priorytet
Nr i nazwa Działania
Nr i nazwa Poddziałania

„YEStem kompetentny, znam angielski!”
WND-POKL.09.06.02-02-039/13
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.6 Upowszechnienie nauczania się dorosłych
9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i
znajomości języków obcych

Formularz aplikacyjny
Dane osobowe
Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
Wiek
PESEL
Płeć
kobieta
mężczyzna
Adres zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
Ulica, nr domu i mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Powiat
Województwo
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu

Dodatkowe dane kontaktowe
Telefony kontaktowe
Adres e-mail
Status Kandydata
Bezrobotny*
(zarejestrowany w PUP)
Nieaktywny zawodowo**
(niezarejestrowany w PUP)
Zatrudniony
Samozatrudniony***
*Osoba bezrobotna – oznacza to osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy. Do grupy tej zalicza się jedynie
osobę nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, która ukończyła
18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
**Osoba nieaktywna zawodowo – oznacza to osobę niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy; jednocześnie osoba ta nie może być
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna
*** Samozatrudniony – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników

Wykształcenie
Wyższe
Biuro Projektu Simply Speaking Szkoła Języków Obcych
ul. Powstańców Śląskich 152/1a, 53-315 Wrocław
tel. 535 535 609, 533 321 324
biuro@simplyspeaking.pl
www.simplyspeaking.pl
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Pomaturalne
Ponadgimnazjalne
Gimnazjalne
Podstawowe
Brak
Dodatkowe informacje:
Osoba z wykształceniem co najwyżej średnim
Osoba powracająca oraz wchodząca na rynek
pracy po raz pierwszy po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowaniem dzieci****
Osoba w wieku powyżej 64 roku życia, pozostająca
bez zatrudnienia, deklarująca gotowość podjęcia
zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

****Przez osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci należy rozumieć osoby
pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy.

Zgłaszam swoją kandydaturę do udziału w Projekcie „YEStem kompetentny, znam
angielski”, realizowanego przez Katarzynę Bartoszek-Górską
Oświadczam, że:
1. Pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą i zobowiązuję się do bezzwłocznego
poinformowania Szkoły Jezyków Obcych Simply Speaking o ich zmianie.
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i spełniam warunki uczestnictwa w Projekcie
„YEStem kompetentny, znam angielski”.
3. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Oświadczam, że przystępuję do udziału w projekcie z własnej inicjatywy.
5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem
rekrutacji, wszystkich form wsparcia, monitoringu i ewaluacji Projektu.
……………………………….
Miejscowość i data

……………………………….
Czytelny podpis Kandydata

Wypełnia Szkoła Języków Obcych Simply Speaking.:
Kandydat spełnia kryteria rekrutacyjne do wzięcia
udziału w Projekcie „YEStem kompetentny, znam
angielski”
Poziom motywacji Kandydata do uzyskania
certyfikatu

Tak
Nie
1

2

Biuro Projektu Simply Speaking Szkoła Języków Obcych
ul. Powstańców Śląskich 152/1a, 53-315 Wrocław
tel. 535 535 609, 533 321 324
biuro@simplyspeaking.pl
www.simplyspeaking.pl
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