
  
 

„WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK”  
Projekt realizowany jest przez Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w ZSL w Biłgoraju,  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

Załącznik nr 3A 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

pt. "Wykwalifikowany technik leśnik" 

Data wpływu:......................... 

Godzina wpływu:................... 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UDZIAŁU UCZNIÓW W KURSIE VLOS -  
WYKONYWANIE LOTÓW DRONEM DO 5 KG W ZASIĘGU WZROKU 

 
 

Deklaruję chęć udziału w kursie VLOS - wykonywanie lotów dronem do 5 kg w zasięgu 
wzroku. 
 
1. DANE KANDYDATA/UCZESTNIKA: 

Nazwisko  

Imię/Imiona  

Klasa  

PESEL  
 
 

 
2. DANE REKRUTACYJNE:  

Wyszczególnienie 

DANE 
(wypełnia 

wychowawca 
klasy) 

Punktacja 
(wypełnia komisja 

rekrutacyjna) 

Średnia ocen za wyniki w nauce na koniec ostatniego semestru (max 10 pkt)   

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec ostatniego semestru 

(max 10 pkt) 
  

Ocena z zachowania na koniec ostatniego semestru (max 5 pkt)   

Zamieszkanie na terenie wiejskim - 10 pkt., miejskim - 0 pkt.   

Płeć M/K , K - 5 pkt, M - 0 pkt.   

Opinia wychowawcy klasy -  max 10 pkt. 

(ocenie podlegać będą takie cechy ucznia jak: sumienność, odpowiedzialność, 

kultura osobista, podejście do obowiązków szkolnych, w tym przypuszczalna 

gwarancja ukończenia deklarowanych działań, udział w wolontariacie, inna 

praca na rzecz środowiska i szkoły) 

  

OGÓŁEM PUNKTY:  
1. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że powyższe dane są 

prawdziwe. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji do projektu. 
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 
 
...........................................................................   ............................................................................................ 
 Miejscowość, data      Czytelny podpis ucznia i prawnego opiekuna

1
 

 
 
Dnia..............................................decyzją Komisji Rekrutacyjnej ucz................................................................................zostaje 

wpisany/a na listę uczestników kursu VLOS/listę rezerwową kursu VLOS/listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań 

formalnych  pod nr..............................z liczbą punktów................................... 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

 
 
 
1
 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany przez ucznia  

i prawnego opiekuna 


