FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu Europejski fachowiec o numerze 2016-1-PL01-KA102-025276 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.
Prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (również adres e-mail)
I. Dane kontaktowe:
Dane ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie:
Imię/Imiona
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Rodzaj dokumentu
(Paszport / dowód
osobisty)
Data ważności
dokumentu

Płeć
Seria i nr paszportu /
dowodu osobistego:
PESEL:
Telefon:
Adres e-mail:
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..)
Adres zamieszkania:
Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Powiat:

Obszar (miejski/wiejski)

Województwo:

1
2

np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne
Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz
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Dane kontaktowe do rodziców / opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich):
Imię i nazwisko:
Telefon:
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
W przypadku kandydata/tki niepełnoletniego/niej poniżej podpisuje się również rodzić lub opiekun prawny.
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.

……………….…………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna
II. Informacja dodatkowe o potencjalnym uczestniku projektu:

Preferowany kraj wyjazdu (wybrać jeden zaznaczając „X” w kratce przy preferowanym kraju):
 Malta
 Hiszpania
Oświadczam, że :
 deklaruję chęć uczestnictwa w całym Projekcie, tj. przygotowaniu, stażu zagranicznym i
ewaluacji projektu;
 posiadam co najmniej ocenę poprawną z zachowania w roku szkolnym 2015/2016;
 przeczytałem(am) i akceptuję Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do Projektu.
III. Rekrutacja (szare pola są wypełniane przez Szkołę, kandydat/ka wypełnia tylko białe pola):
Ocena z języka angielskiego
Przyznane punkty
w roku szkolnym
rekrutacyjne:
2015/2016
Średnia z przedmiotów
Przyznane punkty
zawodowych w roku
rekrutacyjne:
szkolnym 2015/2016
Przyznane punkty
Test językowy (j. angielski)
rekrutacyjne:
Suma punktów rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu „Europejski fachowiec”, który organizowany jest
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Potwierdzam prawidłowość wszystkich podanych danych.
……………………………………………………………….
Miejsce, data

…………………………………………………………………………
Podpis Uczestnika i Opiekuna prawnego
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