
 

   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009926, 
realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze  

Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Nr Akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095634 
 
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   
E-mail   
Informacje o kandydacie/tce 

Tryb kształcenia zawodowego  Szkoła ponadpodstawowa 
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów  Technik budownictwa, 311204 
Klasa (1/2/3/4/absolwent)   
Rok szkolny  2021/2022 

 
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. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza-
Modrzewskiego we Włodawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 
Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza-Modrzewskiego z siedzibą we 
Włodawie, adres: ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa. 
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
 
 

………………………………………………………………..………. 
data i podpis kandydata/tki 

 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w niniejszym projekcie i wszystkich działaniach z nim 
związanych.  

 
 

………………………………………………………………..………. 
data i podpis rodzica/opiekuna 



 

   

Część B – wypełnia wychowawca/kierownik kształcenia zawodowego oraz członek Komisji Rekrutacyjnej 
 

Kryterium Uzyskany wynik Uzyskana liczba punktów 

Ocena z zachowania  ……. / 10 pkt 

Opinia wychowawcy  ……. / 5 pkt 

Znajomość języka angielskiego 
(weryfikowana na podstawie 

średniej ocen z języka angielskiego 
zawodowego i ogólnego)  

…… / 10 pkt 

Frekwencja na zajęciach 
szkolnych  …… / 5 pkt 

Średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych  …… / 10 pkt 

Tzw. mniejsze szanse 

Zamieszkanie na terenach 
wiejskich TAK NIE 

Niepełna rodzina TAK NIE 

Trudna sytuacja materialna TAK NIE 

Różnice kulturowe TAK NIE 

Inne (jakie? ………………… 
……………………………….) TAK NIE 

W sumie w ramach kryterium mniejszych szans 
(punkty przyznawane w tym kryterium wedle zasady: spełnienie jednego 
= 5 pkt, spełnienie dwóch lub więcej = 10 pkt) 

…… / 10 pkt 

Pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów w roku szkolnym 2020/2021. 

Suma: …… / 50 pkt 

 
 
 

………………………………………………………………..………. 
data i podpis wychowawcy/kierownika kształcenia zawodowego 

 
 

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


