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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

„AKTYWNI I KOMPETENTNI - PRAKTYKA ZAGRANICZNA 
DROGĄ NA EUROPEJSKI RYNEK PRACY” 

 
nr 2020-1-PL01-KA102-078977, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu Erasmus +, Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe,  
Akcja 1. Mobilność Edukacyjna 

 
Część A – wypełnia kandydat/kandydatka 
 

Dane podstawowe kandydata/tki 
Imię / Imiona    

Nazwisko   

Płeć  K                       M  

PESEL             

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów1 
 

* właściwe podkreślić 

Technik informatyk 351203* 
Technik organizacji turystyki 422104* 
Technik obsługi turystycznej 422103* 
Technik reklamy 333907* 
Technik organizacji reklamy 333906* 

Klasa (w trakcie projektu i mobilności)   

Rok szkolny (dla udziału w projekcie i mobilności)  
 
 
 

…………………………………….……. 
data i podpis kandydata/kandydatki                                 
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Oświadczenie kandydata/kandydatki 
 

Wyrażam wolę wzięcia udziału w projekcie  „Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna 
drogą na europejski rynek pracy",  realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu Erasmus +, Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe,  
Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. 

Termin mobilności 15 marca 2021r. - 26 marca 2021r.* 

* W szczególnych przypadkach termin mobilności może ulec zmianie o czym kandydat/kandydatka zostanie 

niezwłocznie powiadomiony/a. 

 

 ……………………………… …………………………………… 
 Miejscowość, data Czytelny podpis kandydata 
 

 
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
W związku ze złożeniem wniosku o przystąpienie do Projektu  " Aktywni i kompetentni - 
praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy",  realizowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus +, Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe,  
Akcja 1. Mobilność Edukacyjna.  

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla 

Programu Erasmus+.   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 
142A, 02-305 Warszawa oraz Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema  
w Węgorzewie, ul. Szpitalna 9, 11-600 Węgorzewo. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia  
i obsługi Projektu. 

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak 
również w celu realizacji zadań związanych z organizacją, monitoringiem i 
sprawozdawczością w ramach Program u Erasmus+. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest  równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

5. Uczeń/Rodzic ma prawo dostępu do treści swoich danych do swoich danych i ich 
poprawiania. 

 
…………………………………. ………………………………… 

Miejscowość i data     Czytelny podpis kandydata 
  
                                                                                   ….............……………………………… 

                                                                       Czytelny podpis Rodzica niepełnoletniego ucznia  
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Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów 

 
Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z regulaminem projektu oraz wypełnionym 

przez moją córkę/ mojego syna kwestionariuszem zgłoszeniowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki/ mojego syna 

....................................................................................................................................................... 

ucznia klasy ................ zawód ....................................... na dwutygodniową praktykę 

zawodową do Grecji. 

 
 

........................................................................................... 
                            Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów   

 
 
Część B – wypełnia wychowawca (pola oznaczone* i kolorem szarym wypełnia Komisja 
Rekrutacyjna) 
 

Proszę wpisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź Punkty* 
Osiągnięcia kandydata: 

Średnia z przedmiotów zawodowych  
................................ … / 6 pkt 

Ocena z języka angielskiego  
................................ … / 6 pkt 

Ocena z zachowania   
................................ … / 6 pkt 

Frekwencja 
 
................................ … / 6 pkt 

w semestrze I roku szkolnego 
2020/2021  

uzyskałem/uzyskałam 
następujące wyniki nauczania 

/ osiągnięcia: 

Suma punktów z listu motywacyjnego  
 

 
................................ … / 6 pkt 

Suma punktów * .........* 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem z uczniem wyrażającym chęć udziału w 
projekcie. * 
 

 
..............................* … / 6 pkt* 

Łączna liczba punktów uzyskanych punktów * .............* 

 
 

……………………………………..………. 
podpis wychowawcy 

 
       .............................................................. 
           podpis przewodniczącej komisji  


