
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE NORMĄ XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” o numerze 2016-1-PL01-

KA102-023708 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 (osoba ucząca się) 

Dane podstawowe kandydata

Imię  

Nazwisko  

Płeć  

PESEL  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)  

Telefon kontaktowy  

Email  

Informacje o kandydacie 

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

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

………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna

Część B 

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

Data wpływu formularza i podpis  

przyjmującego

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


III. INFORMACJE O UCZESTNIKU
1. Średnia ocena z przedmiotów zawodowych (należy brać pod uwagę ocenę z semestru poprzedzającego zgłoszenie do 

projektu):

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Średnia ocena z pozostałych przedmiotów (należy brać pod uwagę ocenę z semestru poprzedzającego zgłoszenie do 
projektu).

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ocena z zachowania z semestru poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie:

Dobre

Naganne

4. Ocena z języka niemieckiego w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie udziału w projekcie:

….……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Dodatkowe osiągnięcia, udziały w konkursach, olimpiadach związanych z kierunkiem kształcenia:

          …………………………………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Osoba z niepełno sprawnościami

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

Osoba w innej niekorzystniej sytuacji społecznej.

7.   Indywidualne potrzeby kandydata:

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

…………………………………………………………                                                      ………………………………………………
(Miejscowość, data)     (Czytelny podpis wychowawcy klasy)

Wzorowe Bardzo dobre Poprawne Nieodpowiednie



Wymagane załączniki:
1. Kserokopia dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia ostatniego świadectwa.

…………………………..……….
data i podpis kandydata

WYPEŁNIA ORGANIZATOR

Data rozpoczęcia udziału w projekcie: _ _ /_ _ /_ _ _ _

Data zakończenia udziału w projekcie: _ _ /_ _ /_ _ _ _

Powód wycofania się z projektu: …………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
(data)

………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby wypełniającej)


