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Załącznik nr 5f) 

 

 

…………………………………….. 

Pieczęć szkoły 

 

 

Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. 

K. Drewnowskiego w Lublinie 

 
klasa: ………………………………………………... 

                    nauczany zawód: …………………………………… 

 

 

Informacja uczestnika o wyborze kolejnej formy wsparcia 
 

do udziału w projekcie „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 

realizowanego przez Gminę Lublin w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 

2020; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe; Projekt nr RPLU.12.04.00-06-0036/16. 

        

Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS, oraz wybrane 

przez niego formy wsparcia: 

 

Imię  

 

Nazwisko  

 

PESEL  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Rodzaj wsparcia w 

projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia dodatkowe w zakresie: 

□ Akademia CISCO 

□ Akademia ECDL, B3 przetwarzanie tekstów 

□ Akademia ECDL, B4 arkusze kalkulacyjne 

□ Akademia ECDL, S1 użytkowanie baz danych 

□ Akademia ECDL, S4 edycja obrazów 

□ Akademia ECDL, S6 (WEB editing) 

□ Akademia ECDL, S8 CAD 

□ AutoCAD kurs podstawowy 
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□ Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV  

□ Budowa i programowanie robotów 

□ Podstawy techniki światłowodowej 

□ Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem 
drukarki 3D 

□ Szkolenie "Radiowy system inteligentnego domu" 

□ Warsztaty elektryczne - Pomiary elektryczne do 1 kV 

□ Warsztaty elektryczne - Układy sterowania i 
zabezpieczeń silników 

□ Kurs lutowania i spawania metodą MAG 

 

wyjazd szkoleniowy: 

□ Szkolenie z instalacji solarnych i pomp ciepła u 
producenta – Czechowice-Dziedzice 
 

 

 

 

Oświadczam, że: 

- zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

- zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych oraz 

innych formach wsparcia dla uczniów/uczennic, realizowanych w ramach projektu „Przejdź 

na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” i z Aneksem nr 1 do Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych oraz innych formach wsparcia dla uczniów/uczennic, 

realizowanych w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” 

(regulamin i aneks do wglądu w szkole i w biurze projektu). 

 

 

 

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

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 

     
……………..…………………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego                       

(dotyczy uczniów niepełnoletnich) 

 


