
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu „Zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku 

pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 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 (osoba ucząca się) 

 

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 zawodowego1   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2   

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3) 
  

Rok szkolny (20../20..)   
 

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 

 

 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  
 

 

…………………………………………. 

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 Dane dotyczące osiągnięć kandydata 

Wypełnia kandydat 

Średnia ocen na koniec roku w 
klasie drugiej 

 

Ocena z jęz. angielskiego Klasa II ………………. Klasa III, sem I. ……………… 

Ocena zachowania Klasa II ………………. Klasa III, sem I. ……………… 

Średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych. 

Klasa II ………………. Klasa III, sem I. ……………… 

Dotychczasowe doświadczenie 
zawodowe – np. odbyte 
praktyki zawodowe, praca 
dodatkowa. 

 

Motywacja do wyjazdu 
(dlaczego chcesz wyjechać na 
staż, jakie widzisz w tym 
korzyści?) 

 
 
 
 
 
 

Osiągnięcia szkolne i 
pozaszkolne (aktywność 
społeczna, np. udział w 
konkursach, olimpiadach, 
projektach i in.) 

 

Czy brałaś udział w wymianach, 
wyjazdach zagranicznych? (jeśli 
tak, w jakich i kiedy?) 

 

Wypełnia nauczyciel języka obcego,  wychowawca 

Znajomość języka angielskiego 
(bardzo dobra, 
komunikatywna, słaba) 

 
 
 
 
 

Opinia wychowawcy (proszę 
opisać: stosunek ucznia do 
wychowawcy, nauczycieli, 
grupy rówieśniczej, postawę 
społeczną ucznia, umiejętność 
nawiązywania kontaktów i in.) 

 
 
 
 
 

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

data i podpis kandydata/ki 

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

data i podpis wychowawcy 

 

 



 

Część C - WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

Kandydat/ka uzyskał/a .............. punktów.  

1. Zakwalifikował/a się do udziału w projekcie. * 

2. Nie zakwalifikował/a się do udziału w projekcie. * 

3. Znajduje się na liście rezerwowej na poz. ........ w danym zawodzie* 

 

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

data      ...................................................................................... 

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

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

...................................................................................... 
     podpisy członków komisji rekrutacyjnej 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


