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Projekt „ Kowala – Gminą Przedsięborczą”  jest realizowany przez  urząd Gminy w Kowali
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

FORMULARZ  REKRUTACYJNY
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CZĘŚĆ I – DANE PERSONALNE UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Nazwisko i imiona

2. Data i miejsce urodz.

3. Płeć  kobieta                      mężczyzna

4. Adres zameldowania

         Ulica, nr domu/nr lokalu

         Miejscowość

         Kod pocztowy

         Gmina

         Powiat

5. Obszar zameldowania  teren wiejski
 miasto poniżej 25 tys. mieszkańców
 miasto powyżej 25 tys. mieszkańców

6. Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż
zameldowania)
     7. Telefon kontaktowy

8. Numer i seria dowodu
osobistego

 9. PESEL

10. Wykształcenie  brak
 podstawowe
 gimnazjalne
 zawodowe
 średnie
 wyższe
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CZĘŚĆ II – INFORMACJE O STATUSIE UCZESTNIKA NA DZIEŃ ZŁOŻENIA
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO.

11. Status uczestnika

Proszę zaznaczyć znakiem X w
odpowiedniej kratce. Jeśli sytuacja
kandydata odpowiada kilku
możliwościom proszę je zakreślić.

 osoba bezrobotna
 osoba długotrwale bezrobotna
 osoba nieaktywna zawodowo¹
 osoba ucząca lub kształcąca się
 osoba pracująca, w tym:
      osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie
      rolnik

12. Dane dotyczące osoby
pracującej

 dotyczy            nie dotyczy

     Nazwa i adres pracodawcy

     Status pracodawcy  mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 duże przedsiębiorstwo
 administracja publiczna
 organizacja pozarządowa

    Branża

    Zajmowane stanowisko

    Zawód

13. Informacje dotyczące
osoby uczącej się

 dotyczy            nie dotyczy

    Nazwa uczelni/szkoły

    Profil klasy/kierunek
studiów

    Rok nauki

¹ Osoba, która nie jest zatrudniona i która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni
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CZĘŚĆ III – WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

1. Kserokopia dowodu osobistego .
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej

(jeśli dotyczy).
3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do w/w szkoły/uczelni (jeśli dotyczy).
4. Zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające status osoby zatrudnionej (jeśli dotyczy).
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………………. ……………………………

 Miejscowość, data Podpis kandydata
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