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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

DDaannee  oossoobboowwee  uucczzeessttnniikkaa::    

Imię i nazwisko  PESEL  

Adres 
zamieszkania 
 

 
Data 
urodzenia 

 

Miejsce pracy 
(nazwa i adres) 

 
 
 

Wykształcenie  

Telefon/Fax  e-mail  

 

Do jakiej kategorii osób kwalifikuje się Pan/Pani: 

�Osoba zatrudniona na umowę o pracę       �Osoba zatrudniona (inna forma; jaka?)…….………………..     �Osoba bezrobotna 

 
SSaammoooocceennaa  zznnaajjoommoośśccii    jj..  aannggiieellsskkiieeggoo  pprrzzeezz  kkaannddyyddaattóóww  ddoo  pprroojjeekkttuu  „„PPoolliiggllooccii  ppoo  5500--ccee””  
0 - Absolute beginner - zerowa znajomość języka; zetknąłem się z pojedynczymi słowami  

1 - Elementary - mierna znajomość języka. Kojarzę pojedyncze słowa, nie potrafię z nich budować zdań. Mam problemy z 
porozumieniem się. Moja znajomość gramatyki jest bardzo niewielka. 

 
 

2 - False beginner - Miałem uprzednio styczność z j. angielskim, jednakże wiele rzeczy zapomniałem. Większe problemy mam z 
mówieniem i pisaniem. Radzę sobie lepiej ze słuchaniem i czytaniem (przy dłuższych tekstach słownik jest nieodzowny).  

3 - Pre-intermediate - znajmość języka w stopniu dostatecznym. Potrafię się porozumieć w średnim stopniu, zdania, które 
formułuje nie są poprawne pod względem gramatycznym. Nie rozumiem niektórych słów, szczególnie, jeśli wypowiadane są 
szybko. Czytanie przysparza mi pewnych trudności, nieodzowny jest słownik. 

 
 

4 - Intermediate - Znajomośc dobra, potrafię się porozumieć dosyć sprawnie, czytanie nie przysparza mi poważnych problemów, 
aczkolwiek moja znajomość słownictwa nie jest zbyt bogata. Bywa, że mam kłopoty ze zrozumieniem wypowiadanych słów.  

5 – Upper-Intermediate - znajomość bardzo dobra, nie mam większych problemów ze zrozumieniem wypowiadanych słów, 
formułuję zdania z reguły poprawnie, jednakże zasób słownictwa wymaga dalszego poszerzania, czytam ze zrozumieniem.   

6 - Advanced - znajomość bardzo dobra, nie mam problemów ze zrozumieniem wypowiadanych słów, formułuję poprawnie 

zdania, czytam ze zrozumieniem. Czuję się pewnie posługując się j. angielskim. 
 
 

 

Proszę opisać wcześniejsze doświadczenia związane z nauką języka angielskiego 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dlaczego jest Pan/i zainteresowany/a udziałem w Projekcie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W jaki sposób zamierza Pan/i wykorzystać nabyte podczas szkoleń umiejętności? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Czy znane są Pani /Panu warunki uczestnictwa w kursie (m.in. czas trwania, min. 80% frekwencja, dostarczenie 
wymaganych dokumentów: ksero dowodu os., zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, lub z Powiatowego 
Urzędu Pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego) i czy jest Pan/Pani gotowa do obecności podczas trwania całego 
kursu oraz do ukończenia szkolenia?  

 

�TAK   �NIE 
 
Proszę wymienić ewentualne przeszkody uniemożliwiające wzięcie udziału w całym kursie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Projekt „Poligloci po 50-ce”  
współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

                                

 

 

 
 

Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, iż jestem osobą pracującą (zatrudnioną na umowę o pracę) LUB osobą bezrobotną zarejestrowaną w 
Powiatowym Urzędzie Pracy, ukończyłam/em 50 lat, mieszkam na terenie województwa śląskiego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji oraz zostałem poinformowana/y/a, iż projekt „ Poligloci po 50-ce” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W związku z tym zobowiązuję się do: 

• ukończenia szkolenia, 

• obecności podczas trwania całego szkolenia (maksymalna dopuszczalna liczba nieobecności wynosi 20% czasu 
szkolenia), 

• podpisywania listy obecności na szkoleniu,  

• poświadczenia odbioru materiałów szkoleniowych, 

• przedstawiania informacji dotyczących rozwoju zawodowego w okresie monitorowania rezultatów Projektu 
3. Oświadczam, że dane przedstawione w Formularzu Zgłoszenia odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. 

Zostałam/em poinformowany o odpowiedzialności prawnej, jaką ponosimy w przypadku podania nieprawdziwych danych. 
4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. Ust. nr 133, poz. 883, wyrażamy zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu szkoleniowego „Poligloci po 50-
ce”. 

 
 

……….................................................. 
            Data i czytelny podpis zgłaszającego się 

 
 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać   
e-mailem na adres: poligloci@britannia.pl lub faksem na numer: (032) 433 11 18 

lub listownie do Sekretariatu Projektu (Britannia, ul. Raciborska 15, 44-200 Rybnik) 
najpóźniej do dnia 22 września 2008. 

 
 

PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAKWALIFIKOWANIEM SIĘ DO UCZESTNICTWA W KURSIE 
 
 
 

Informacja o etapach rekrutacji (Do Projektu zostaną przyjęte 24 osoby): 

• Ocena osoby zgłaszającej się pod kątem wymogów formalnych w projekcie (zgodnie z regulaminem rekrutacji 

• Ocena dodatkowych warunków uczestnictwa (wg regulaminu rekrutacji) 

• Przeprowadzenie testów ustnych i pisemnych z języka angielskiego, 

• Utworzenie 2 grup językowych: dobór osób o jednolitym poziomie znajomości j. angielskiego. 
 
 
 

KWALIFIKACJA NA SZKOLENIE 
(WYPEŁNIA: BIURO PROJEKTU) 

 

Kwalifikacja formalna:       � TAK   � NIE 
Wyniki testów językowych………………………………………………………………………………………………………… 

Ocena uczestnika (wg regulaminu rekrutacji:…………………………………………………………………………………... 
………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………...…………………………………………………………………………………. 
 
KWALIFIKACJA:              �TAK         �NIE            �LISTA REZERWOWA 

 
Uzasadnienie podjętej decyzji: 
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………..
.…………………………………………………………………………………...………………………………………………….
..…………………………………………………………………………................................................................................... 
 
 
……………………………………      ……………………… 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis 

 


