
 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 
„Dostosowanie edukacji zawodowej do 
potrzeb rynku pracy” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 M. Dąbrowskiej w Dęblinie 

Technikum Ekonomiczne, Technikum Gastronomiczne, Technikum Hotelarskie,  

NAUCZYCIELE 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 

 

Nazwisko: ………………………………Imię (Imiona): ................................................................  

Data i miejsce urodzenia: ………………………………PESEL: …………………………………. 

Nazwa szkoły: ..........................................................................................................................  

Nauczany przedmiot: ................................................................................................................  

 

Płeć:    kobieta              mężczyzna 

 

DANE KONTAKTOWE (TELEADRESOWE) UCZESTNIKA PROJEKTU: 

 

Ulica:……………………………………… Nr budynku: …………………… Nr lokalu:  .................  

Miejscowość: ………………………………Kod pocztowy:………………… Gmina:  ....................  

Powiat: …………………………………….. Województwo:  ........................................................  

 

 

Obszar według stopnia urbanizacji:                    miejski                    wiejski 

 

Telefon kontaktowy: .................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail):  .......................................................................................  

 



 

 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w następujących formach wsparcia: 

 

I. DLA NAUCZYCIELI ZSZ 2 D – TE 

ZADANIE 1 - Współpraca z pracodawcami: 

 staż zawodowy 

 

ZADANIE 2 - Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli: 

 kursy 

kurs kwalifikacyjny „Specjalista ds. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  

i podatkowych” 

 kurs Podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

 kurs „Symfonia kadry i płace – kurs podstawowy” 

 studia podyplomowe 

 studia podyplomowe dla nauczyciela zawodowych przedmiotów ekonomicznych  

„podyplomowe studia reklamy” 

 

II. DLA NAUCZYCIELI ZSZ 2 D – TG 

ZADANIE 1 - Współpraca z pracodawcami: 

 staż zawodowy 

 

ZADANIE 2 - Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli: 

 kursy 

 kurs carvingu II stopnia i III stopnia  

 

 szkolenia 

 szkolenie z programu Gastro Szef 

 szkolenie z programu Gastro POS 

 studia podyplomowe 

 studia podyplomowe „Żywienie człowieka i gastronomia” 

 studia podyplomowe „Metody i techniki menadżerskie” 



 

 

III. DLA NAUCZYCIELI ZSZ 2 D – TH 

ZADANIE 1 - Współpraca z pracodawcami: 

 staż zawodowy 

 

ZADANIE 2 - Współpraca ze szkołami wyższymi i aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli: 

 kursy 

 kurs profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym 

 szkolenia 

 szkolenie z programu Chart 

 studia podyplomowe 

 studia podyplomowe „Organizacja turystyki, agroturystyki i hotelarstwa” 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą oraz, że są mi znane wszelkie 

konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 
……………………………… 

czytelnypodpis 

………………………… 
     miejscowość, data 

  


