
       

 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 do projektu „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry”       

o numerze 2016-1-PL01-KA102-025558  w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

Część A – wypełnia kandydat/ka  

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Tryb kształcenia zawodowego
1
  Szkoła ponadgimnazjalna 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów
2
    

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3/4); Klasa 
  

Rok szkolny (2017/2018)   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

 

       Oświadczam, że nie brałam/em dotychczas udziału w staż/szkoleniach zagranicznych  w 

ramach projektów mobilności z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - konkurs 2015 dofinansowanych w ramach PO WER,  

 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 
 

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w Projekcie.  

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

                                                 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz  

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz


Część B – wypełnia kandydat(tka)/wychowawca/ 

 

Ankieta kwalifikacyjna 

 

Kryterium Dane Liczba 

Pkt. 

Moja średnia ocen w r. szk. 2017/2018 lub w ostatnim półroczu   

Moja ocena z j. obcego ......................................... w r. szk. 2017/2018 lub w ostat. półroczu 
                                                                                podać jaki język 

  

Frekwencja na zajęciach szkolnych w r. szk. 2017/2018 lub w ostatnim półroczu   

Moja ocena z zachowania w r. szk. 2017/2018 lub w ostatnim półroczu   

Liczba godz. Nieob. nieusprawiedliwionych roku szk. 2017/2018 lub w ostatnim półroczu   

Mam zawarty kontrakt wychowawczy (jeśli tak podać powód: …………………………) TAK      /    NIE 

Otrzymałem kary statutowe (jeśli tak, podać jakie: …………….………………...………) TAK      /    NIE 

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej                 TAK      /    NIE 

Mam ukończone osiemnaście lat (jeśli nie, to podaj datę ukończenia  ……………………………………..)                            TAK      /    NIE 

Zamieszkuję na wsi                                                    TAK      /    NIE 

 

Jestem uczniem dojeżdżającym (miejscowość: ……………..................………………..…………..)  
TAK      /    NIE 

Opinia wychowawcy ……………….............………….……….........................………. 

………………………………………………………………………….………..………

………………………………………………………………………………………...…

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

5 

  

4 

3 

2 

1 

0 

Opinia szkoły (dyrektora lub pedagoga)………….....................…………….................. 

…………………………………………………………..……………….………………

……………………………………………………………………………………...……

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

5 

  

4 

3 

2 

1 

0 

Inne, wynikające ze specyfiki zawodu (wymienić jakie, np. zdany egzamin zawodowy, udział 

w kursach zawodowych 

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

 

Zakwalifikowany/a  do udziału  w Projekcie 
TAK Lista rezerwowa NIE 

   

Potwierdzenie Szkoły 

 

 
 

……......……………………………………
 

podpis wychowawcy klasy 

 

 

 

……......……………………………………
  

pieczątka Szkoły i podpis 
                      

 

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

           Podpis rodzica / opiekuna                                                                    Podpis kandydatki/a                                Podpis koordynatora 

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

 

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

 

…………...............................………………......………… 
 Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej 

 


