Zespół Szkól Ponadpodstawowych im.
Stanisława Staszica w Wieruszowie
ul. Szkolna 1-3
98-400 Wieruszów
www.erasmusplus.zsp.wieruszow.pl
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Realizator projektu „Europejski fachowiec III”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Europejski fachowiec III” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063639 współfinansowanego w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+
Prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (również adres e-mail)
I. Dane kontaktowe:
Dane ucznia/ uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie:
Imię/Imiona
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Płeć

Rodzaj dokumentu (Paszport
/dowód osobisty)

Seria i nr paszportu / dowodu
osobistego:
PESEL:

Data ważności dokumentu

Telefon:
Adres e-mail:
Informacje o kandydacie/tce
Tryb kształcenia zawodowego

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA / TECHNIKUM

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów1
Jestem uczniem / uczennicą klasy:
Rok szkolny (20../20..)
Adres zamieszkania:
Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Powiat:

Obszar (miejski/wiejski)

Województwo:

Dane kontaktowe do rodziców / opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich):
Imię i nazwisko:
Telefon:
Administratorem danych osobowych uczestników jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w
Wieruszowie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane celem utrzymania trwałości projektu, przez okres 5 lat od
zakończenia projektu. Dane osobowe uczestników zostaną udostępniane organizacjom partnerskim, tj. organizacjom
pośredniczącym, organizacjom goszczącym, Narodowej Agencji Erasmus+. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która jest dobrowolna. Jej wyrażenie jest jednak niezbędne do wzięcia
udziału w rekrutacji oraz uczestnictwie w projekcie. Zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1

Wpisz nazwę swojego technikum
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu
„Europejski fachowiec III” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ przez Zespół Szkół
Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r.
…………………………………….……………………………………..
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. Informacje istotne dla organizatorów oraz o preferowanym kraju wyjazdu uczestniku projektu:
Inne istotne informacje dla
organizatorów:
Preferowany kraj wyjazdu – dotyczy roku szkolnego 2018/2019 (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… ):

 Gran Canaria

 Włochy

 Portugalia

Oświadczam, że:
 deklaruję chęć uczestnictwa w całym Projekcie, tj. przygotowaniu, stażu zagranicznym i ewaluacji projektu;
 posiadam co najmniej ocenę poprawną z zachowania na świadectwie ukończenia klasy drugiej technikum;
 przeczytałem(am) i akceptuję Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do Projektu.
III. Rekrutacja (szare pola są wypełniane przez Szkołę, kandydat/ka wypełnia tylko białe pola):
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych, zgodnie
Przyznane punkty
ze świadectwem ukończenia klasy drugiej technikum
rekrutacyjne:
(zgodnie ze szczegółowym zestawieniem - załącznik)
Ocena z języka angielskiego na świadectwie
Przyznane punkty
promocyjnym do klasy trzeciej technikum
rekrutacyjne:
Oświadczam, że wychowuję się w niepełnej rodzinie
(wpisz: TAK / NIE)
Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną i
posiadam ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (wpisz: TAK / NIE)
Oświadczam, że mam trudną sytuację ekonomiczną
tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie
domowym jest niższy niż 1000 zł / osobę/ miesiąc
(wpisz: TAK / NIE)
Oświadczam, że mieszkam w miejscowości o liczbie
mieszkańców mniejszej nić 5000 osób
(wpisz: TAK / NIE)

Przyznane punkty
rekrutacyjne:
Przyznane punkty
rekrutacyjne:
Przyznane punkty
rekrutacyjne:
Przyznane punkty
rekrutacyjne:

Wynik rozmowy w języku angielskim
Suma punktów rekrutacyjnych:
Potwierdzam prawidłowość wszystkich podanych danych.
…………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………….
Podpis Uczestnika i Opiekuna prawnego w przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni

Strona 2 z 3

Zespół Szkól Ponadpodstawowych im.
Stanisława Staszica w Wieruszowie
ul. Szkolna 1-3
98-400 Wieruszów
www.erasmusplus.zsp.wieruszow.pl
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Realizator projektu „Europejski fachowiec III”

Załącznik
Przedmiot zawodowy w klasie II (teoretyczny i praktyczny ) – nazwa
L.p.
zgodna z „Planem nauczania”

Ocena (słownie i cyfrą)

Podpis wychowawcy stwierdzający prawidłowość powyższych danych
…………………………………………………………………………………………
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