
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu ,, Europejski staż dla zawodowców w roku 2019” o numerze  2018-1-PL01-KA102-049581w 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 (2018/2019)   

 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO”  
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. 
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Unia Producentów i 
Pracodawców Przemysłu Mięsnego zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Ujazdowskie 18 lok.16 , 00-478 Warszawa. 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod 
adresem e-mail: biuro@upemi.pl 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo 
do przenoszenia danych. 

                                                 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe   

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe


 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. 

państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym 
projektem. 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 
 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

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

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

  



 

 

Część B – wypełnia kandydat(tka)/wychowawca/kierownik kształcenia zawodowego/inne 

 

I. Dochód na osobę w rodzinie (proszę podkreślić): 
□ do 350 zł 
□ 351 – 550 zł 
□ 551 – 750 zł 
□ 751 – 950 zł 
□ powyżej 951 zł  

 
II. PYTANIA ANKIETOWE 
 
1. Jakie masz oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
Uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności. 
Rozwinięcie własnych zainteresowań. 
Uzupełnienie braków powstałych w toku dotychczasowej nauki. 
Inne (jakie?) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………… 
   (data i podpis ucznia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………... Klasa: ……..……. 

WYPEŁNIA PEDAGOG/ PSYCHOLOG SZKOLNY 
 

III. OPINIA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 

 
Nazwisko i imię pedagoga/psychologa……………………………………….………………………………………………………… 
 
Opinia jakościowa w oparciu o test psychologiczny ( 1-10 punktów): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
(data i podpis pedagoga/psychologa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Imię i nazwisko ucznia: ……….…………………………………………………………………………………... Klasa: ……..……. 

WYPEŁNIA WYCHOWAWCA KLASY 
 
IV. OPINIA WYCHOWAWCY 
Nazwisko i imię wychowawcy: …………………………….……………………………………………………………………. 
Ilość punktów (1 – 10 pkt.):  ………………………………. 
 
Opinia o uczniu z uwzględnieniem pracy ucznia na rzecz szkoły i środowiska (udział w konkursach, współpraca 
przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych, zachowanie, współdziałanie w grupie, łatwość nawiązywania 
kontaktów, itp.): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
(data i podpis wychowawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………... Klasa: ……..……. 
WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

V. OCENY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI 
Oceny uzyskane w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( na I semestr ) w roku szkolnym 2018/2019 (dla wszystkich 
uczniów) 
 

TECHNIK HANDLOWIEC 

PRZEDMIOT OCENA* PUNKTY** 

Zachowanie   

Język angielski/obcy   

Przedmiot wiodący na kierunku   

Przedmioty praktyczny 
(pracownia/zajęcia praktyczne) 

  

 SUMA:  
 

 
 
 

* ** 

Celujący 6 pkt. 

Bardzo dobry 5 pkt. 

Dobry 4 pkt. 

Dostateczny 3 pkt. 

Dopuszczający 2 pkt. 

Niedostateczny 1 pkt. 

 
 
 
 
………………………………………………….  
(data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………... Klasa: ……..……. 

VI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: 
Rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną ( uzasadnienie wyboru szkoły etc.) 
Ilość punktów (1 – 10 pkt.): ……………………….. 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Rozmowa w języku angielskim ( umiejętność porozumiewania się i komunikacji w języku angielskim) 
Ilość punktów (1 – 10 pkt.): ……………………….. 
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 
Ilość uzyskanych punktów przez ucznia w procesie rekrutacyjnym: ……………......... 
Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej stwierdza się, iż uczeń/uczennica 
……………………………………………………………… kwalifikuje/ nie kwalifikuje się do udziału w projekcie. 
 
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie: 
 ……………………………………………………………………………………………. 
….………..………………………………………………………………………………. 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 
 
…………………………………………………… 
(data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 
 
 
 
 
 
 
 


