
 

 
 

„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym” 

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa  

 

 

FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY- 

 UCZNIA do projektu pn.: 

„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze  

turystyczno-gastronomicznym”  
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 

Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie 

zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS. 

 
(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

I. DANE POTWIERDZAJĄCE STATUS UCZNIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

(ZAŚWIADCZENIE WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI) 

Nazwa Zespołu 
Szkół  

(zaznaczyć 
właściwe) 

Nazwa szkoły, w której kształci się Kandydat/Kandydatka:   

 ZS1 - Zespół Szkół Gastronomicznych,                                                  
ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz 

 ZS5 - Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych,                                                      
ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz 

 ………………………………………………………………………………… 
(inna szkoła niż powyższe – podać nazwę szkoły) 

 
 
 

……………………………………… 
pieczęć  Szkoły/Placówki 

 
…………………………….. 
(Data i podpis  osoby 

upoważnionej) 

Zaświadcza się, że uczeń:……………………………………………………………………………..w roku szkolnym:…………/…….…….. 

DANE DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ-  KRYTERIA OCENY UZYSKANE PUNKTY: 

Uzyskał na koniec roku poprzedzającego okres ubiegania się o daną formę wsparcia: 

• średnią ocen z przedmiotów zawodowych/wybranego przedmiotu*:………..…… 

W przypadku uczniów 1 klasy średnia ocen uzyskana na koniec pierwszego półrocza 

* Przedmiotu z którego prowadzone są dodatkowe zajęcia dydakt.-wyrówn. 

 

Uzyskał na koniec roku poprzedzającego okres ubiegania się o daną formę wsparcia: 

• ocenę z zachowania:………..…….. 

*. W przypadku uczniów 1 klasy średnia ocen uzyskana na koniec pierwszego półrocza 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE (za każdą odpowiedź „tak” dodatkowe 5 PKT) UZYSKANE PUNKTY: 

Uczeń szkoły/placówki wchodzącej w skład CKZ objętej projektem:  tak                         nie  

Uczeń posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:                   tak                         nie 
 

Uczeń uczestniczy w projekcie po raz pierwszy:                                     tak                          nie  

Uczeń płci  męskiej  ( za odpowiedz „tak” dodatkowy 1 PKT):             tak                   nie                                                                                                     



 

 
 

„Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym” 

Obszar zamieszkania ucznia wg stopnia urbanizacji DEGURBA od 1 do 3  
Za odpowiedź „tak” dotyczącą osiągnięć  dodatkowe 10 PKT 

Osiągnął wyniki w olimpiadach, konkursach lub turniejach w tematyce zgodnej z 

kierunkiem kształcenia  itp. :                                                         tak                         nie  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

* Wypełnić tylko w przypadku deklaracji ucznia na pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 

 

 
II. INFORMACJA O KANDYDACIE – WYPEŁNIA UCZEŃ 

 

 

1.   

Imię: ……………………………………………………………………………… 

2.   

Nazwisko: ………………………………………………………………………… 

3.   

numer PESEL            
 

III. FORMA WSPARCIA – DEKLARUJĘ UDZIAŁ W FORMIE  WSPARCIA: 

 WPISZ NR KURSU KTÓRY WYBIERASZ:  

 

numer nazwa 

1.1 Kurs Carving - Flor  

1.2 Kurs Pieczywo domowe 

1.3 Kurs Potrawy regionalne 

1.4 Kurs Aranżacja stołów z elementami obsługi gości metodą angielską 

1.5 Kurs Dietetyk 

1.6 Kurs Flair i nowoczesne dekoracje drinków 

1.7 Kurs Kuchnia molekularna 

1.8 Kurs Kuchnie świata 

1.9 Kurs Produkcja włoskiej pizzy i pasty 

1.10 Kurs Organizacja imprez turystycznych 

1.11 Kurs Animatora czasu wolnego 

1.12 Kurs Kalkulacje gastronomiczne 

1.13 Kurs Nowe trendy w zdobieniu tortów 

1.14 Kurs Desery i makaroniki 

1.15 Kurs Barista z elementami latte art. 

1.16 Kurs Obsługa kas fiskalnych i systemów obsługi punktów gastronomicznych 

1.17 Kurs Komputerowe wspomaganie projektowania zakładów gastronomicznych 

1.18 Kurs język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie 

1.19 Kurs język francuski w gastronomii i hotelarstwie 

1.20 Kurs język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie 

1.21 Kurs Kelner 
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1.22 Kurs Domowy wypiek pieczywa 

1.23 Kurs Kuchnie staropolska w nowoczesnym wydaniu 

1.24 Kurs Domowy wyrób wędlin 

1.25 Kurs Dekoracje wyrobów cukierniczych 

1.26 Kurs Kuchnie świata 

1.27 Kurs Aranżacja stołów okolicznościowych 

1.28 Kurs Ciastkarstwo 

1.29 Kurs Kuchnia prozdrowotna 

2.1 Kurs Prawo Jazdy kat. B 

2.2 Kurs Barman I stopnia 

3 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych 
przez uczniów 

4 Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

5 Staże zawodowe 

6 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

9.1 Rozwój kompetencji 
Rozwój kompetencji kluczowych i produktywnych w języku angielskim 

9.2 Rozwój kompetencji 
Prawidłowa komunikacja z klientem oraz rozumienie i tworzenie informacji w języku polskim 

10 Wizyty zawodoznawcze 

 
Świadomy/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu 

zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

                

 

………………………………………….. 
       czytelny podpis Uczestnika  

  ..............................................................................................  
czytelny podpis  

rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do udziału w projekcie           

   (w przypadku niepełnoletniego ucznia) 

 

 

 

 

 

 

 


