
   

 

 

        

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)  

do projektu „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” o numerze: 2020-1-PL01-KA102-078661 

w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

w programie Erasmus+ w roku 2020 

 

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..)     

  

 

 

 

 

  

…………………………………….……. 

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   

  
Część B – wypełnia kandydat(tka)/wychowawca  

 
I.  

Ocena z język angielski na koniec II semestru roku 

szkolnego 2019/20 

  

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na  

koniec II semestru roku szkolnego 2019/20 

  

Ocena ze sprawowania na koniec II semestru roku 

szkolnego 2019/2020 

  

Udział w zespołach promujących szkołę, konkursach, 

akademiach 

  

Aktywność na rzecz szkoły, np. członek samorządu 

szkolnego, klasowego i organizacji: Caritas, Koło 

dziennikarsko-czytelnicze, Zespół Dziennikarski 

„Zdrówko”, Kluby Sportowe.  

  

Pochodzenie z rodziny objętej pomocą GOPS lub 

MOPS potwierdzone zaświadczeniem z ww. 

instytucji 

  

Przy równej punktacji decyduje niższa liczba godzin nieusprawiedliwionych, a jeśli to kryterium nie 

rozstrzygnie wyższa frekwencja 

Frekwencja na koniec II semestru roku szkolnego 

2019/2020 

 

Liczba godzin nieusprawiedliwionych na koniec II 

semestru roku  szkolnego 2019/2020 

 

 

  

  

…………..……………………………………………………………………………………..………. 
data i podpis kandydata(tki)    /   wychowawcy/   

 

 

 

II. Decyzja  Komisji Rekrutacyjnej – wypełnia Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:  
  

1. Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata/tkę:       ..…….…………………………  

2. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu                     .……………………………….   
na podstawie Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa postanowiła  
Zakwalifikować / nie zakwalifikować / wpisać na listę rezerwową kandydata/tkę *  
/ * niepotrzebne skreślić /:  
  

…………………………………………………………………………………………………  
                Imię i nazwisko  
  

 

 

 

 

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


 
        

 

Imię i nazwisko / funkcja  Czytelny podpis / data  

Katarzyna Osak – Przewodnicząca Komisji  

Rekrutacyjnej  

  

Bernadetta Ząbek - członek   

Jadwiga Łukaszewska – członek   

Bernadeta Krupa- członek     

Andrzej Bandura - członek    

Małgorzata Fornek - członek    

Renata Dziedzic - członek    

  

 

 

 

III. Decyzja dyrektora szkoły /po rozpatrzeniu odwołania : *wpłynęło/ *nie wpłynęło /  
  
  

Zatwierdzam *, nie zatwierdzam* kandydata/kandydatkę do udziału w projekcie /*postanawiam 
wpisać  na listę rezerwową :  
/ * niepotrzebne skreślić /   
  

…………………………………………………………………………………………………  
                Imię i nazwisko  
  
  
  

Pustków Osiedle, data …………..                      …………………………………………………….         
              Podpis dyrektora szkoły  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  


