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Załącznik nr 1 B do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego- II etap" 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - II etap" 
Wnioskodawca – Lider Sosnowiec – Miasto na Prawach Powiatu 

Realizator Projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 

Priorytet Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Nazwa i numer 

działania 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

Nazwa i numer poddziałania Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) 

Tytuł projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap" 

Okres realizacji projektu Od 1 lutego 2019  do 31 grudnia 2020 

 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X” 

 

 

 

I 

 

 

 

Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta                  Mężczyzna 

Data urodzenia  

PESEL  

Kraj  

Wykształcenie   

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Dane kontaktowe 

uczestnika 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

III Szczegóły 

zatrudnienia 

Nauczyciel przedmiotów 

zawodowych w CKZiU 

 branża fryzjerska 

 branża fotograficzna/multimedialna  

 branża odzieżowa 

Typ szkoły  technikum 

 branżowa szkoła I stopnia 

Wykształcenie 

kierunek/specjalność 

  



 

2 
 

IV Rodzaj  
oferowanego 

wsparcia                           
w ramach Projektu  
(do wyboru przez 

kandydata na 
uczestnika 
Projektu)  

 
 
 
 
 
 
 

I. Kursy doskonalące  
dla nauczycieli  
(z możliwością 
wielokrotnego 
uczestnictwa) 

 

1. Szkolenie Prawo autorskie PRO – szkolenie dla 
profesjonalistów, czyli przedstawicieli branż, w których 
znajomość prawa autorskiego jest jednym z filarów 
działalności.  
 tak 

2.Master: strzyżenie i koloryzacja – poziom mistrzowski. 
 tak 

3.Nowe trendy w strzyżeniach i stylizacjach – fashion look  
 tak 

4. Szkolenie „Przedłużanie i zagęszczanie włosów 20 
metod”  
 tak 

5.Upięcia i koki  
 tak 

6.KURS – KONSTRUKCJA UBIORU 2D/3D System 
komputerowy CAD wdrażania projektów do produkcji 
poprzez konstrukcję 2D/3D w specjalistycznych 
programach komputerowych  
 tak 

7.KURS KALETNICZY - obejmujący konserwowanie i 
naprawę przedmiotów użytkowych, wykonanych ze skóry 
naturalnej, skóry sztucznej, czy tkanin, ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów garderoby: pasków, torebek, 
toreb podróżnych, portfeli itp. Z wykorzystaniem 
specjalistycznych maszyn i urządzeń . 
 tak 

8.KURS VISUAL MERCHANDISING. Podczas zajęć 
uczestnicy poznają podstawowe i zaawansowane techniki 
wystawiennicze, zrozumieją rolę  VM’u we współcześnie 
rozumianym procesie sprzedaży i komunikacji z Klientem.  
 tak 

9.Obróbka video i efektów specjalnych  
 tak 

 

 
Opinia Dyrektora CKZiU: 
 

Opinia pozytywna  …....................................... 
  data i podpis Dyrektora 

 
 
Brak opinii pozytywnej   …....................................... 
      data i podpis Dyrektora 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..…..                                                  …………………………………………………………..….. 
            miejscowość, data               podpis Kandydata 
 

 
 

 


