
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (CZĘŚĆ 1/3) 

OSOBA UCZĄCA SIĘ 

do projektu Dobry staż – dobry start o numerze 2020-1-PL01-KA102-079275 realizowanego ze środków 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – Etap II - Portugalia

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 w Portugalii, a także w cyklu działań przygotowujących do stażu i 
upowszechniających rezultaty projektu. 

Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) 

Dane podstawowe kandydata 

Imię 

Nazwisko 

Płeć 

PESEL 

Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 

Obywatelstwo 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, 

kod pocztowy, miejscowość, poczta) 

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 Dobry staż – dobry start 

realizowanego ze środków 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. Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła ponadpodstawowa, Szkoła policealna, inne 
2 Technik żywienia 314403, Technik technologii żywności 343404, Technik hotelarstwa 422402, Kucharz 512001, Kelner 513101, Cukiernik 751204, 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 



Część B 

Dane kwalifikacyjne uczestniczki / uczestnika: 

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów – I semestr 2020/2021

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – I semestr 2020/2021 

Ocena z języka angielskiego – I semestr 2020/2021 

Frekwencja – I semestr 2020/2021 

Aktywność pozalekcyjna od roku szkolnego 2019/2020 (udział i osiągnięcia w konkursach, zawodach

sportowych, udział w obsłudze imprez gastronomicznych, wolontariat, itp.): 

Lp. Konkurs / zawody / osiągnięcia Punkty 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.




