Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Europejski staż paszportem do zawodowej kariery”
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie
Projekt jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+
CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA KANDYDAT/KA (OSOBA UCZĄCA SIĘ)
I. DANE OSOBOWE
1. Imię
2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania

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

miejscowość ……………………………………………

4. Miejsce i data urodzenia
5. PESEL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Obywatelstwo
7. Rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość
8. Nr telefonu
9. Adres e-mail

II. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA
1. Oświadczam, iż jestem uczniem Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie w roku szkolnym 2017/2018
uczęszczam do klasy (podać, która klasa, np. II): …………………………..
2. Kierunek kształcenia (zaznaczyć odpowiedni):

 technik ekonomista
 technik handlowiec
 technik logistyk
 technik żywienia i usług gastronomicznych 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Nr
1 w Miechowie w celu realizacji projektu „Europejski staż paszportem do zawodowej kariery”,

2.
3.
4.

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz.
922).
Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Europejski staż paszportem do
zawodowej kariery”.
Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w nim.
Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy.

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do Pani Marzeny Krzyżkiewicz lub Pani Jolanty Musiał-Hac.

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

…………………………………………………….
miejscowość i data
…………….…………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna
prawnego kandydata do udziału w
projekcie (ucznia) (w przypadku osób
niepełnoletnich)

CZĘŚĆ B – WERYFIKACJA WYNIKÓW W NAUCE, ZACHOWANIA I FREKWENCJI – WYPEŁNIA
WYCHOWAWCA UCZNIA*
Potwierdzam, iż kandydat/ka do udziału w projekcie jest uczniem ZS Nr 1 w Miechowie i uczęszcza
do klasy ……………….. o kierunku …………………………………………………….
Oświadczam, że ocena kandydata/ki z zachowania uzyskana na koniec pierwszego
półrocza roku szkolnego 2017/2018 wynosiła:
Oświadczam, że średnia z ocen kandydata/ki z przedmiotów zawodowych
uzyskana na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 wynosiła:
Oświadczam, że średnia z ocen kandydata/ki z języka angielskiego uzyskana na
koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 wynosiła:

CZĘŚC C – WERYFIKACJA KRYTERIUM MOTYWACJI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
PRZEZ KANDYDATA/KĘ
ANKIETA MOTYWACYJNA
Zaznacz w jakim
stopniu zgadzasz się
lub nie z poniższymi
stwierdzeniami
stawiając krzyżyk w
odpowiednim polu

Zdecydowa
nie się
zgadzam

Raczej się
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej się
nie
zgadzam

Zdecydowanie
się nie
zgadzam

1.Chce wziąć udział w
projekcie „Europejski
staż paszportem do
zawodowej kariery”
i ukończyć staże we
Włoszech.
2.Udział w projekcie
pozwoli mi podnieść
praktyczne
umiejętności i zdobyć
doświadczenie
zawodowe.
3.Zdobycie nowej
wiedzy 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.

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

