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Załącznik 1                     Formularz rekrutacyjny projektu „Akademia wysokich lotów”  

 

Ja, niżej podpisany/a ……………..……………………………………………….. (imię i nazwisko, klasa)  

deklaruję chęć uczestnictwa w stażu organizowanym u pracodawcy oraz w następujących kursach, warsztatach  

i zajęciach realizowanych w ramach projektu „Akademia wysokich lotów” 

Forma wsparcia Wymiar godzinowy 
Czytelny podpis potwierdzający chęć 

uczestnictwa * 

Staż uczniowski 150 godz.(4 tygodnie)  

Kurs Księgowość w małej firmie 16  

Kurs Obsługa kas fiskalnych 15  

Kasjer złotowo-walutowy 16  

Kurs Płatnik 10  

Kurs Event manager 16  

Kurs Obsługi urządzeń biurowych 10  

Obsługa wózków widłowych 67  

Obsługa naziemna statków powietrznych 40  

Transport towarów niebezpiecznych ADR 32  

Operator bezzałog. statku powietrznego UAVO 25  

Animator czasu wolnego 16  

Udzielanie informacji turystycznej 16  

Obsługa kelnerska 16  

Kształtowanie wizerunku w branży 

administracyjnej/lotniczej/hotelarskiej 
16 

 

Przygotowanie do egzaminu zawodowego 15  

Kurs aktywizacji zawodowej Spadochron 28  

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?  5  

Pomysłowe cv i list motywacyjny(e-learning) 10  

Jak zaplanować karierę zawodową? 5  

Fakultety z matematyki 30  

Kurs e-urzędnik ECDL 40  

Kreatywność w pracy zawodowej 16  

Zarządzanie sobą w czasie w miejscu pracy 5  

Profit English (tech. ekonomista) 30  

English in the air (tech.eksp. portów i terminali) 30  

Fligen mit uns  (tech.eksp. portów i terminali) 30  

Kurs rosyjskiego (tech.eksp. portów i terminali) 30  

English for Tourism (tech. hotelarstwa) 30  

*  złóż czytelny podpis przy wybranej kategorii zajęć, uczestnictwo w stażu jest obligatoryjne 

Dobrowolnie przekazuje do celów rekrutacyjnych następujące dane osobowe:  

Typ technikum  

Data urodzenia  

Klasa  

Miejsce zamieszkania (miasto, wieś)  

Średnia ocen z ostatniego półrocza (z dok. do dwóch miejsc po przecinku)  

Ponadto oświadczam że: 

1. Zostałam (em) poinformowana (y), że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

2. Zostałam (em) poinformowana(y) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

3. Zapoznałam(em) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Akademia wysokich lotów” 

4. Jestem świadoma(y), że złożenie formularza rekrutacyjnego  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie. 

 

………………………      ........................................................    

miejscowość, data                                                                                   czytelny podpis  

mailto:juzdzisplanujeswojaprzyszlosc@gmail.com

