
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do projektu „Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego” 
o numerze 2017-1-PL01-KA102-037987 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 

oraz 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 zawodowego szkoła ponadgimnazjalna

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów technik hotelarstwa  / technik logistyk

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)  

Rok szkolny 2018/19

Zgodnie z regulaminem rekrutacji  osoby,  które zrezygnują z udziału w projekcie po 7 dniach od ogłoszenia 
wyników rekrutacji będą obciążone kosztami wymiany biletów lotniczych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 
projektu  „Ponadnarodowa  mobilność uczniów  i absolwentów  oraz  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
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Część B – wypełnia kandydat(tka)/wychowawca

1. roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania    

2. średnia ocen z przedmiotów ogólnych  

3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych  

4. frekwencja na zajęciach lekcyjnych  

5. opinia wychowawcy  (negatywna 0 pkt, pozytywna 1-10pkt)  

………………………………………………….

     data i podpis wychowawcy

6.   wywiad z rodzicami (dodatkowe informacje o uczniu)

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

             7.                  List motywacyjny (uzasadnienie chęci wyjazdu a praktyki zagraniczne

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

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis koordynatora projektu

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r.
ul. J. Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa

tel: 17 2271 632, zstkolbuszowa@op.pl www.zst.kolbuszowa.pl

mailto:zstkolbuszowa@op.pl

