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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do Projektu pn.  

„ Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” 

Beneficjent: Zespół Szkół Nr1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, ul Świętojańska 

89, 07-200 Wyszków 

 
Dane osobowe kandydata na uczestnika projektu:        

 

Imiona: 

Nazwisko: 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 

Pesel: 

Imię i nazwisko ojca: 

Imię i nazwisko matki: 

Imię i nazwisko opiekunów: 

Liczba rodzeństwa 

Status rodziny: rodzina pełna 

(2 rodziców) 

Adres uczestnika: 

Kod pocztowy 

 Powiat/  Województwo 

                                    Obszar: 

                Telefon komórkowy: 

                Telefon stacjonarny: 

e-mail: 

 

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

…………………………………………………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

...………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

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

…………………………………… 

 

TAK………………………………                      NIE ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………… 

miejski    …………..…………..                               wiejski  ……………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Inne projekty unijne, w których uczestniczyłeś: 

Nazwa projektu 
Rok realizacji 

projektu 

Kto i gdzie realizował 

projekt 
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              Klasa: 

Zawód: 

Wychowawca: 

 

…………………………………………… 

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

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

 

Wyniki w nauce: 
 

          Średnia ocen z 
przedmiotów zawodowych  

w 20018/2019r : 

                             Zachowanie: 
 

Frekwencja w 2018/19r 
 

Ocena z testu kompetencji 
językowych:  

 
 

……………………………………… 

 
……………………………………… 
 
 ……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
 

 
Zaangażowanie na rzecz szkoły (potwierdzone przez opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego) 

  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Szczególne osiągnięcia: 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w Projekcie/stażu zagranicznym? 
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Oświadczam, że: 

Zgodnie z.art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. 
UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Nr1 im. 
Marii Skłodowskiej – Curie  w Wyszkowie w celu prowadzenia rekrutacji do Projektu oraz 
działań projektowych. 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana, że projekt realizowany jest ze środków 
Erasmus+   

 

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

Miejscowość, data, podpis Ucznia/Uczennicy Miejscowość, data, podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 
Skład Komisji rekrutacyjnej/podpis: 
 

 

1. Przewodniczący:………………………………………………..…. 

2. ……………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………. 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

 
Wyniki rekrutacji:  
 
Liczba uzyskanych punktów - ……………………… 
 

 

Uczeń został / nie został zakwalifikowany do Projektu (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 


