
 

 

Ankieta uczestnika projektu na zakończenie udziału w projekcie  

(sytuacja uczestnika w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie)  

Imię i nazwisko uczestnika projektu 
 

 

Numer wniosku o przyznanie 
stypendium 

 

W związku z zakończeniem z dniem 30 czerwca 2021 r. udziału w projekcie pn. 

„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 

2020/2021”, realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 9.6.2 

i zobowiązaniami wynikającymi z umowy o przekazywanie stypendium, a także 

z oświadczenia uczestnika projektu stanowiącego załącznik do umowy o 

przekazywanie stypendium, udostępniam dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy, informację na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji: 

Lp. Pytania dotyczące sytuacji uczestnika w okresie 4 tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie.  

Proszę zaznaczyć właściwy wybór poprzez wstawienie znaku 

„X” w odpowiedniej kratce „Tak” lub „Nie”. W przypadku dalszej 

kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzącej 

kształcenie zawodowe lub planowanego podjęcia w roku 

akademickim 2021/2022 studiów wyższych itp., należy 

zaznaczyć w pytaniu 1 odpowiedź „Tak”, a w pozostałych 

pytaniach zaznaczyć odpowiedź „Nie”. 

TAK NIE 

1. Aktualnie jestem osobą, która nie podjęła żadnej nowej 

aktywności po zakończeniu udziału w projekcie 

W przypadku, gdy uczestnik będzie kontynuował w roku 

szkolnym 2021/2022  naukę w  ponadpodstawowej szkole 

prowadzącej kształcenie zawodowe lub rozpocznie w roku 

akademickim 2021/2022 studia wyższe itp. należy zaznaczyć 

odpowiedź „tak” 

 

  



Lp. Pytania dotyczące sytuacji uczestnika w okresie 4 tygodni 

od zakończenia udziału w projekcie.  

Proszę zaznaczyć właściwy wybór poprzez wstawienie znaku 

„X” w odpowiedniej kratce „Tak” lub „Nie”. W przypadku dalszej 

kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej prowadzącej 

kształcenie zawodowe lub planowanego podjęcia w roku 

akademickim 2021/2022 studiów wyższych itp., należy 

zaznaczyć w pytaniu 1 odpowiedź „Tak”, a w pozostałych 

pytaniach zaznaczyć odpowiedź „Nie”. 

TAK NIE 

2. Aktualnie jestem osobą poszukującą pracy lub 

zarejestrowaną w urzędzie, jako poszukująca pracy 

  

3. Aktualnie jestem osobą, która podjęła kształcenie (uczenie 

się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenie 

(szkolenia zawodowe, kursy etc.)  

Jeśli uczestnik tylko zarejestrował/zgłosił się w tym czasie do 

udziału w kształceniu/szkoleniu, ale nie zostało ono jeszcze 

rozpoczęte należy zaznaczyć odpowiedź „nie” 

  

4. Aktualnie jestem osobą, która nabyła kompetencje  

 

  

5. Aktualnie jestem osobą, która uzyskała kwalifikacje 

potwierdzone odpowiednim dokumentem  

Odpowiedź „tak” należy zaznaczyć w przypadku, gdy uczestnik 

brał udział w kursie/szkoleniu, które zakończyło się egzaminem i 

dopiero po zdaniu egzaminu otrzymał certyfikat / zaświadczenie 

/ świadectwo itp. potwierdzający/e uzyskane kwalifikacje 

  

6. Aktualnie jestem osobą, która podjęła pracę / rozpoczęła 

prowadzenie działalności na własny rachunek  

  

7. Aktualnie jestem osobą, która po zakończeniu udziału 

w projekcie podjęła nową aktywność niewymienioną wyżej 

np. staż zawodowy, praktykę zawodową (w przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy napisać jaką?) 

  

8. Aktualnie jestem osobą, która kontynuuje zatrudnienie/ 

prowadzi działalność na własny rachunek  

  

 



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

(Data i podpis uczestnika projektu, w przypadku osoby  

niepełnoletniej dodatkowo wymagany jest podpis  

rodzica/opiekuna prawnego) 

Ankietę należy przesłać w terminie do 17 sierpnia 2021 r. na adres: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, 

Nauki i Sportu, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Biuro projektu: nr tel. 17 743 

32 03, 17 743 31 69, 17 743 30 67. 


