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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

do projektu 

„ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY” 
realizowanego w ramach Działania 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 

Uwaga:  wymagane jest wypełnienie wszystkich białych pól i/lub zaznaczenie znakiem „x” właściwej 
odpowiedzi. Ankietę rekrutacyjną należy opatrzyć czytelnym podpisem w wyznaczonym miejscu. 
Formularz należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami. 

 
I. DANE OSOBOWE KANDYTATA/KANDYDATKI 

NAZWISKO I IMIĘ/IMIONA  

DATA I MIEJSCE URODZENIA  

PESEL  

OBYWATELSTWO  
 

II. ADRES ZAMIESZKANIA (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

WOJEWÓDZTWO  

POWIAT  

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ  

ULICA I NR DOMU  
 

III. DANE KONTAKTOWE 

NR TELEFONU STACJONARNEGO  

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO  

ADRES E-MAIL  
 

IV. WYKSZTAŁCENIE 

□ PODSTAWOWE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)  

□ GIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

□ PONADGIMNAZJALNE (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły 

zawodowej, tj. Liceum, Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa) 

□ POMATURALNE (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 

średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

□ WYŻSZE (kształcenie ukończone na poziomie wyższym licencjackim lub magisterskim) 
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V. STATUS KANDYDATA/KANDYDATKI 

⎕ KOBIETA   ⎕ MĘŻCZYZNA ⎕ OSOBA INICJUJĄCA PROJEKT 

⎕  OSOBA PRACUJĄCA ⎕ OSOBA BEZROBOTNA 

⎕  OSOBA NIEAKTYWNA/BIERNA ZAWODOWO     ⎕ EMERYT  ⎕ RENCISTA 

⎕  OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA 

VI. DEKLARACJE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU 

1. 

Z własnej inicjatywy jestem 
zainteresowany/a nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich 
kompetencji z języka angielskiego 

 TAK  NIE 

3. 
Deklaruję chęć przystąpienia do egzaminu 
zewnętrznego Aptis  TAK  NIE 

4. 

Zobowiązuję się w momencie 
przystąpienia do udziału w projekcie, do 
złożenia oświadczenia o niekorzystaniu  
z tego samego typu wsparcia w innych 
projektach współfinansowanych przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 TAK  NIE 

5. 
Wykazuję brak znajomości języka 
angielskiego lub znajomość poniżej 
poziomu A1 

 TAK  NIE 

6. 
Wykazuję znajomość języka angielskiego 
powyżej poziomu A1 i poniżej poziomu A2  TAK  NIE 

 

VII. WYBÓR FORMY WSPARCIA (każdy Uczestnik/Uczestniczka może wziąć udział tylko w jednym 

kursie) 

1. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY A1+A2 
zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 3 godzin lekcyjnych, łącznie 240 godzin/grupę 

 

2. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2  
zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 3 godzin lekcyjnych, łącznie 120 godzin/grupę 

 

 

  

VIII. WYBÓR TRYBU KURSU (proszę wybrać wszystkie warianty, które Panu/i odpowiadają) 

1. 
Wybór trybu 
nauki 

 Zajęcia: poniedziałek i środa pomiędzy godziną 9-12 

 Zajęcia: poniedziałek i środa pomiędzy godziną 12-15 

 Zajęcia: poniedziałek i środa pomiędzy godziną 16-20 

 Zajęcia: wtorek i czwartek pomiędzy godziną 9-12 

 Zajęcia: wtorek i czwartek pomiędzy godziną 12-15 

 Zajęcia: wtorek i czwartek pomiędzy godziną 16-20 
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OŚWIADCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI 

Ja, niżej 

podisany/a................................................................................................................................................................ 

pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 233 §.1 
Kodeksu karnego, tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód  
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, że powyższe dane są 
prawdziwe. 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej Ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji projektu „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO-SUKCESEM W PRACY” oraz akceptuję jego warunki. 
3. Oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w Regulaminie rekrutacji. 
4. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 
5. Oświadczam, iż nie jestem objęty/a wsparciem tego samego typu w ramach innych projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nie 
będę starał/a się o przyznanie mi takiego wsparcia w czasie trwania mojego uczestnictwa  
w projekcie „ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO-SUKCESEM W PRACY”. 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie oraz że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Realizatora projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej.  

8. Zostałem poinformowany o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej sytuacji po opuszczeniu 
projektu. Zobowiązuję się w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału  
w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu dane dotyczące mojej sytuacji po zakończeniu udziału  
w projekcie. 

9. Wyrażam zgodę na odbycie kursu w innym miejscu niż moje miejsce zamieszkania. 
10. W momencie zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa  

w zajęciach. 
11. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani 

roszczeń do Realizatora projektu. 
12. Oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  Rozporządzenie RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o przysługujących mi prawach.  

 zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku skorzystania ze wsparcia w projekcie moje dane 
osobowe będą wprowadzone do systemu SL2014, którego celem jest gromadzenie informacji na 
temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 

13. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora projektu o wszelkich zmianach 
dotyczących danych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu. 

 
 
 
 

……………..………………………………….….                                          ………………………..……………..….…..……………… 
           Miejscowość i data                                                             Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 
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Do Ankiety rekrutacyjnej przedkładam poniższe załączniki*: 

1. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki o przetwarzaniu danych osobowych – Zał. Nr 1 do Ankiety 
rekrutacyjnej. 

2. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej/biernej zawodowo – Zał. Nr 2 do Ankiety 

rekrutacyjnej. 

3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy - Zał. Nr 3 do 

Ankiety rekrutacyjnej. 

4. Wstępny test poziomujący wiedzę - Zał. Nr 4 do Ankiety rekrutacyjnej. 

 
Zaświadczenia zewnętrzne*: 
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Kandydata/Kandydatki, poświadczona 

własnoręcznie za zgodność z oryginałem. 
2. Zaświadczenie o posiadanym statusie osoby bezrobotnej - wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. 
3. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie - wydane przez pracodawcę. 
4. Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej - Aktualny Wydruk z Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
5. Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników wydane przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).  
6. Kserokopia Certyfikatu A1 poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem. 

 
 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej z dnia ………………………..    

    zakwalifikowano do udziału w projekcie  

         wpisano na listę rezerwową   

    nie zakwalifikowano do udziału w projekcie   

   Podpisy członków Komisji: 

 

 

 1)……………………..……………………… 2)………………..……..……………………… 3)…………..…..……..….……………….  

 


