
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu Skarby regionów Europy o numerze 2016-1-PL01-KA102024458 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.  

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału        

w projekcie, będą uczestniczyć w 4-tygodniowym stażu zawodowym w zagranicznych zakładach pracy       

w branży gastronomicznej i hotelarskiej. 

 

Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) 

Dane podstawowe kandydata 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) 

  

 

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie  

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 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  

 

_…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

                                                
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz  

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz


 

 

 

Część B  

 

Dane kwalifikacyjne uczestniczki / uczestnika: 

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów – I semestr  

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – I semestr  

Ocena z języka angielskiego – I semestr  

Frekwencja – I semestr   

 

Aktywność pozalekcyjna (udział i osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, udział w obsłudze 

imprez gastronomicznych, itp.): 

Lp. Konkurs / zawody / osiągnięcia Punkty 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Opinia wychowawcy klasy dotycząca umiejętności interpersonalnych i zachowania uczennicy / ucznia: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………….…………………………………………………… 
(Data i podpis wychowawcy) 

 

Opinia o wiedzy i umiejętnościach zawodowych oraz aktywności zawodowej uczestniczki / uczestnika 

projektu sporządzona przez nauczyciela głównego przedmiotu zawodowego: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………..……………………………………………………………. 
(Data i podpis nauczyciela) 

 

 

 


