
   
 

Projekt ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067920  

  realizowany w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe , Akcja 1 w roku 2021  

w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. 

 

                                 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067920    

realizowanego w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe , Akcja 1 w roku 2022/23 

 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)  

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imiona   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (seria, numer / data ważności) 
 

Data i miejsce urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Tryb kształcenia zawodowego   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów   

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 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 



   
 

Projekt ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067920  

  realizowany w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe , Akcja 1 w roku 2021  

w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. 

 

Część B – wypełnia wychowawca  

 

Informacja o osiągnięciach kandydata/tki 

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów  

uzyskana w roku szkolnym 2020/2021 
  

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 

na świadectwie w roku szkolnym 2020/2021 
  

Ocena z zachowania 

na świadectwie w roku szkolnym 2020/2021 
  

Średnia ocen z języków obcych 

na świadectwie w roku szkolnym 2020/2021 
  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Rekrutacji Uczniów Projektu Erasmus+ Kształcenie i 

Szkolenia Zawodowe realizowanym w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie. 

Oświadczam,  że wszystkie dane podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

…………………………………………. 

data i podpis wychowawcy 

 

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu ________________________ w sekretariacie ZS w Działoszynie. 

 

Pieczątka szkoły  i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie.  ……………………………………………………. 


