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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

 do projektu pt. "Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - 

pierwszym krokiem do sukcesu" w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i 

szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DUŻYMI LITERAMI 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA 

Imię (dwa imiona)   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo  POLSKIE 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, 

miasto) 
  

Telefon kontaktowy   

E-mail   

Informacje o kandydacie  

Tryb kształcenia zawodowego1  TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2  SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3) 
  

Rok szkolny (20../20..)  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 przez Zespół Szkół 
Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
 
 

                                                 
 
2 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
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Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Przyrodniczo - 
Technicznych w Międzyświeciu, z siedzibą w Międzyświeciu, adres: 43 - 430 Skoczów, 
Międzyświeć, ul. Malinowa10 

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu wyznaczył osobę odpowiedzialną 
za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,          
z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: barbara.lason@onet.eu 

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. 

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 
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Część B – wypełnia kandydat/rodzic/opiekun /koordynator projektu/inni 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko matki  

Imię i nazwisko ojca  

Adres zamieszkania (wypełnić              
w przypadku, gdy miejsce 

zamieszkania jest inne niż kandydata)  

 

Telefony rodziców/prawnych 
opiekunów 

 

Oświadczenie kandydata  
Odpowiednie zaznaczyć znakiem x 
 Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą. 
 Wyrażam zgodę  na udział w czynnościach rekrutacyjnych 
 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego 

warunki Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów      
w trakcie udziału w Projekcie  

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt pt. "Europejskie 
doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do 
sukcesu" w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe       
i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów                      
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest finansowany z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz że w przypadku 
zakwalifikowania się do udziału w projekcie, będę uczestniczy/ał w działaniach 
podejmowanych w ramach projektu 

 Zgodnie z obowiązującym od  25  maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany 
RODO/GDPR). z dniem 01. 09. 2018r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych  (Dz. U. 2018r. poz.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, monitoringu     
i ewaluacji Projektu.   

Wyrażam zgodę /nie wyrażam* zgody (* - niepotrzebne skreślić)  na wykorzystanie                     
i rozpowszechnianie mojego wizerunku dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, realizacji, 
monitoringu  i ewaluacji projektu. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                        (czytelny podpis kandydata) 
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Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 
Odpowiednie zaznaczyć znakiem x 
 Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą. 
 Wyrażam zgodę  na udział mojego syna/córki w czynnościach rekrutacyjnych. 
 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego 

warunki. 
 W przypadku zakwalifikowania się, wyrażam zgodę na udział syna/córki w projekcie  
 Oświadczam,  że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, syn/córka 

będzie uczestniczył w działaniach podejmowanych w ramach projektu 
 Zgodnie z obowiązującym od  25  maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany 
RODO/GDPR). z dniem 01. 09. 2018r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych  (Dz. U. 2018r. poz.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, 
realizacji, monitoringu  i ewaluacji Projektu.   

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* (*-niepotrzebne skreślić)  na wykorzystanie                       
i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb procesu rekrutacji, promocji, 
realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu. 

 
 
………………………………………...                 ………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 
Wypełnia Komisja Rekrutacyjna – potwierdzenie złożenia formularza 
zgłoszeniowego 
 
Dokumenty przyjęto: 
 
Data:..................................................                   Podpis:........................................................... 
 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna – wyniki rekrutacji 
 
l.p. Element rekrutacji Liczba punktów 
1. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  

2. Ocena z języka angielskiego  

3. Średnia ocen  

4. Szczególne osiągnięcia ucznia  

5. Ocena z zachowania  

Razem  
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Liczba uzyskanych punktów w wyniku rekrutacji …………... 
 

 Zakwalifikowano do udziału w projekcie 
                                                                                                                                                                                   
  Wpisano na listę rezerwową 
 
  Nie zakwalifikowano  
 
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 
1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………... 

4. ……………………………………………… 

5. ........................................................................ 

 (czytelne podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej)    

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..………. 

data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 


