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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy o numerze 2018-1-PL01-
KA102-047607 w ramach 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 Szkoła ponadgimnazjalna, Technikum 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 514105, Technik usług fryzjerskich 
514101, Fryzjer 

Liczba ukończonych lat kształcenia 
zawodowego (0/1/2/3)   

Rok szkolny (20../20..) 2018/2019 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) służąca stosowaniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 

 
 

…………………………………….……. 
data i podpis kandydata/tki 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność2.  
 

 
 

…………………………………………. 
data i podpis rodzica/opiekuna 

                                                
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Wymagane dla uczestników niepełnoletnich. 



   
 

 
 

Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy o numerze 2018-1-PL01-KA102-047607 
w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 
Część B – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się) / wychowawca 
 
Kryteria merytoryczne 

Kryterium Uzyskany wynik Uzyskana liczba punktów 

Średnia ocena  

z przedmiotów ogólnych  ……. / 30 pkt 

Średnia ocen  

z przedmiotów zawodowych  ……. / 30 pkt 

Test z języka angielskiego  ……. / 50 pkt 

Zachowanie / opinia 

wychowawcy  …… / 20 pkt 

Zaangażowanie  

w życie szkoły  …… / 20 pkt 

Frekwencja  

na zajęciach szkolnych  …… / 20 pkt 

Mniejsze szanse  …… / 30 pkt 

Pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów w roku szkolnym 2017/2018.  

Suma: …… / 200 pkt 
 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie, zobowiązuję 
się do sumiennego uczęszczania na zajęcia oraz wypełniania wszelkich obowiązków wynikających 
z uczestnictwa w projekcie. 
2. W czasie trwania projektu będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do 
monitorowania i ewaluacji projektu. 
3. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym projekcie, deklaruję gotowość zwrotu kosztów 
z tym związanych. 
4. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
 
 
     ………………………………….            .………………………..………. 
       data i podpis kandydata(tki)    data i podpis wychowawcy 


