FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
do projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Jarosławiu ”o numerze 2016-1-PL01-KA102-024630 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 każdym działaniu typu mobilność i na realizację
programu praktyk zawodowych. Informuję, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych czy innych do
wzięcia udziału w praktyce zagranicznej.

………………………………………….
………………………………………….
data i podpis rodziców/opiekunów

Część B
Proszę wypełnić czytelnie:
1) roczna i śródroczna ocena z zachowania,
w I półroczu roku szk.2016/17-………………………………………………………
2) oceny śródroczne z języków obcych- niemieckiego i angielskiego,
język niemiecki;
w I półroczu roku szk.2016/17-…………………………………………………….....
język angielski:
w I półroczu roku szk.2016/17-……………………………………………………….
3) średnia ocen śródrocznych z przedmiotów zawodowych,
w I półroczu roku szk.2016/17 średnia…………………………………..............................
4) pochodzenie: a) miejskie

b) wiejskie

5) pochodzenie z rodzin rozbitych, trudna sytuacja materialna: a) tak b) nie
6) frekwencja szkolna:
w I półroczu roku szk.2016/17-………………………………………………………..

……………………………….
……………………………….
data i podpis rodziców opiekunów

……………………………….
data i podpis kandydata/tki

7) test językowy (wypełnia nauczyciel po przeprowadzeniu testu),
…………………………………………………………………………………………………………..

Łączna ilość uzyskanych przez kandydata/kę punktów ……………………………………
Ilość możliwych do uzyskania punktów………………………………………………………..

Po przeprowadzeniu rekrutacji Komisja stwierdza, że kandydat(ka)

a) zakwalifikował(a) się na zagraniczną praktykę zawodową
b) znajduje się na liście rezerwowej
c) nie zakwalifikował(a) się na zagraniczną praktykę zawodową

Data, miejscowość

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

……………………………………

1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….

