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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu Europejskie umiejętności zawodowe szansą na atrakcyjne zatrudnienie o numerze 2018-1-PL01-

KA102-049760 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 ucznia/ uczennicy: 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Płeć  
Rodzaj dokumentu (Paszport 
/dowód osobisty) 

 

Seria i nr paszportu / dowodu 
osobistego: 

 Data ważności dokumentu  

PESEL:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Obywatelstwo  

Informacje o kandydacie/tce 

Tryb kształcenia zawodowego SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / TECHNIKUM 

Profil kształcenia (technik budownictwa / technik logistyk 

/ technik prac biurowych) 
 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów1  

Rok szkolny (20../20..) 2018/2019 

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3) 
 

Adres zamieszkania: 

Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Gmina:  Powiat:  

Obszar (miejski/wiejski)  Województwo:  

Dane kontaktowe do rodziców / opiekunów prawnych : 

Imię i nazwisko:  

Telefon:  

 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

                                                      
1 Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe   

https://www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”  wy-
rażam 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 środ-
ków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na 
wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kłodzku im prof. Wacława Żenczykowskiego, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Kłodzku im prof. Wacława Żenczykowskiego z siedzibą w Kłodzku adres: Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku im prof. Wacława Żenczykowskiego wyznaczył osobę odpowie-
dzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@koptyra.pl 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO uczestnikowi/uczestnice przysługuje prawo dostępu do danych, 
ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

 
 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność. (Tylko w 
przypadku niepełnoletnich kandydatek/kandydatów) 
 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 
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II. Informacje istotne dla organizatorów oraz o preferowanym kraju wyjazdu uczestniku projektu: 
 

Schorzenia (obecne lub byłe 
jeżeli mogą mieć wpływ na 
realizację projektu): 

 

Alergie:  

Przyjmowane leki:  

Preferencje żywieniowe:  

Inne istotne informacje dla 
organizatorów: 

 

 
Preferowany kraj wyjazdu (wybrać jeden zaznaczając „X” w kratce przy preferowanym kraju lub jeśli jest chęć 
wyjazdu do więcej niż jednego wskazać kolejność (1, 2, 3) gdzie „1” - oznacza najbardziej chcę jechać do… ): 

 Malta     Hiszpania    Włochy    Portugalia 
 
Oświadczam, że : 

• deklaruję chęć uczestnictwa w całym Projekcie, tj. przygotowaniu, stażu zagranicznym i ewaluacji pro-
jektu; 

• 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 za zachowania za 1. okres 
roku szkolnego 2018/2019 

 
Przyznane punkty 
rekrutacyjne: 

 

Średnia ocen za 1. okres roku 
szkolnego 2018/2019 

 
Przyznane punkty 
rekrutacyjne: 

 

Ocena z języka angielskiego za 1 
okres roku szkolnego 2018/2019 

 
Przyznane punkty 
rekrutacyjne: 

 

Frekwencja obecności za 1 okres 
roku szkolnego 2018/2019 

 
Przyznane punkty 
rekrutacyjne: 

 

Suma punktów rekrutacyjnych:  

 
Potwierdzam prawidłowość wszystkich podanych danych. 
 

 

 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

(tylko w przypadku kandydatów/kandydatek niepełnoletnich) 


