Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Praktyka czyni mistrza” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036932 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

Uczeń/uczennica wypełnia punkty I, II i III. Punkt IV wypełnia wychowawca ucznia.

I. DANE OSOBOWE
1. Imię
2. Nazwisko
3. Płeć
4.PESEL

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5. Adres zamieszkania

ul. …………………………………………………… nr domu ………….. lokalu ………….
kod pocztowy _ _ -_ _ _

miejscowość ……………………………………………

6. Miejsce i data urodzenia
7. Obywatelstwo
8 Nr telefonu
9. Adres e-mail

II. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA
Oświadczam, iż jestem uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w
Radomsku, gdzie w bieżącym roku szkolnym kontynuuję kształcenie w klasie (podać np. II, III) ………………
na kierunku:
(zaznaczyć) ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH



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

Rok szkolny

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

III. ANKIETA MOTYWACYJNA
Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się lub nie
zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami
stawiając krzyżyk w odpowiednim polu

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej się nie
zgadzam

Zdecydowanie
się nie zgadzam

1. Chcę wziąć udział w projekcie „Praktyka
czyni mistrza” i ukończyć staż w
Zjednoczonym Królestwie.
2. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
daje mi dużą satysfakcję.

3. Gdy raz obiorę dany cel dążę do jego
osiągnięcia.
4. Początkowe trudności w nabywaniu
nowych umiejętności jeszcze bardziej
motywują mnie do zaangażowania w dalszą
naukę.
5. Wg. mnie udział w projekcie „Praktyka
czyni mistrza” zwiększy moje szanse na
znalezienie lepszej pracy w przyszłości.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów
rekrutacji do projektu „Praktyka czyni mistrza” 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. 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.).
2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Praktyka czyni mistrza”
3. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w nim.
4. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.
Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do koordynatora projektu – pana mgr inż. Damiana Pawlikowskiego

…......................................................
miejscowość i data

…………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata do udziału
w projekcie (ucznia)

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność
….......................................................................
data i czytelny podpis
opiekuna prawnego (rodzica)

IV. INFORMACJE OD WYCHOWAWCY UCZNIA/UCZENNICY
Oświadczam, iż kandydat/ka w ostatnim semestrze/roku szkolnym
(niepotrzebne skreślić) uzyskał/a następującą ocenę końcową z języka
angielskiego:

……….

Oświadczam, iż kandydat/ka w ostatnim semestrze/roku szkolnym
(niepotrzebne skreślić) uzyskał/a następującą ocenę końcową z zachowania:

……….

Oświadczam, iż kandydat/ka w bieżącym roku szkolnym i ostatnim roku zakończonym
angażował/a się w następujące wydarzenia (olimpiady, konkursy, akcje lub pełnił następujące
funkcje lub brał udział w innych istotnych wydarzeniach) (krótko opisać zaangażowanie w życie
szkoły kandydata/ki)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….
data

…………………………………………………………..
podpis wychowawcy

