
 
 

OŚWIADCZENIE O POZIOMIE A0 
 
 

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………………  PESEL ……………………oświadczam, 

mój poziom znajomości języka angielskiego/niemieckiego to poziom A0 i w związku z tym nie wypełniałem testu poziomującego.  

………………………………………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA, CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtka do większych szans na rynku pracy ” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez SEVERN  Sp. z o.o.  jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy 

skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………………  PESEL ……………………oświadczam, 

że jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA, CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtka do większych szans na rynku pracy ” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez SEVERN  Sp. z o.o.  jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy 

skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

 

 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………………………………  PESEL ……………………oświadczam, 

że po zakwalifikowaniu do grupy otrzymałem/łam raport o celach jakie powinienem/nam osiągnąć po kursie i jak powinna wzrosnąć 

każda z moich umiejętności językowych, tj czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się) 

zgodnie z ESOKJ. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA, CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtka do większych szans na rynku pracy ” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 

 realizowany przez SEVERN  Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia 

się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz 

ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
 

 


