
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucz ąca się) 

do projektu„Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 
międzynarodowym” o numerze 2017-PL01-KA102-037892 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 podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

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 „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów oraz 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/tki 
 
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  



 

 

 
 
 
                                                                                                                Trzciana, 
dn……...........…....... 
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………    
   
Klasa ……………………………………………………………………. 
Tel. do opiekuna prawnego …………………………………………… 

Komisja Rekrutacyjna  

przy Zespole Szkół 

Techniczno- 

Weterynaryjnych  

w Trzcianie 

 

 

Deklaruję chęć udziału w projekcie pt. „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w 
Trzcianie w środowisku międzynarodowym” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
"Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 

Uzasadnij dlaczego chcesz uczestniczyć w projekcie. 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
 Podpis ucznia                                                                         Podpisy Rodziców/prawnych 
opiekunów 
 
…………………………………........................                   …………………………………………. 
 
                                                                                               …………………………………………. 
                                                                                                
Informuję, iż zapoznałem się z „Regulaminem naboru uczestników projektu  „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w 
środowisku międzynarodowym” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz upowszechniania 
projektu realizowanego w ramach Programu POWER zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101,poz. 926 z późn. zm.). 
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu praktyki, w tym do dostosowania stroju, fryzury itp. do wymagań pracodawcy, związanych z 
charakterem wykonywanej pracy. 

 
 



 

 

 
                                                                                                                                                 Trzciana, 
dn……...........…....... 
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………     
  
Klasa ……………………………………………………………………. 

Komisja Rekrutacyjna  

przy Zespole Szkół 

Techniczno- 

Weterynaryjnych  

w Trzcianie 

 

dot. projektu: „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w środowisku 
międzynarodowym” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 

 
Zgodnie z regulaminem deklaruję, że moje oceny są następujące: 
 
Zachowanie …………………………………………………………………………………………… 

Średnia ocen za II-gie 

półrocze………………………………………………………………………... 

Ocena z zajęć praktycznych 

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA……………………………………………………………… 

ocena z języka angielskiego …………………………………………………………………… 

 

  

 Podpis ucznia                                                                         Podpis wychowawcy 

 

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

                                            
                                                                                                
Informuję, iż zapoznałem się z „Regulaminem naboru uczestników projektu  „Pierwsze doświadczenia zawodowe uczniów ZST-W w Trzcianie w 
środowisku międzynarodowym” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji oraz upowszechniania 
projektu realizowanego w ramach Programu POWER zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101,poz. 926 z późn. zm.). 
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu praktyki, w tym do dostosowania stroju, fryzury itp. do wymagań pracodawcy, związanych z 
charakterem wykonywanej pracy. 


