
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu pt. „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani” o numerze 2019-1-PL01-KA102-064142 w 
ramach Programu Erasmus +  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 
 
DANE OSOBOWE- WYPEŁNIA UCZEŃ/UCZENNICA  

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Numer i seria dowodu osobistego lub paszportu 

(należy wpisać nazwę wybranego dokumenty) 
  

Data wydania ww dokumentu   

Data ważności ww dokumentu  

 
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 Erasmus +. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do 
systemów informatycznych Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) 
RODO. 
 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja Europejskich Inicjatyw 
Społecznych,  adres: ul. Warszawska 10/14 lokal 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.  

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się 
pod adresem e-mail: fundacja_eis@interia.pl 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. 

mailto:fundacja_eis@interia.pl


 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z Regulaminem projektu uwzględniającym zasady rekrutacji 
uczniów i uczennic do uczestnictwa w projekcie Erasmus + pt.  „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani” 
realizowanego w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w 
ramach Programu Erasmus +, przez Fundację Europejskich Inicjatyw Społecznych  (2019-1-PL01-KA102-
064142) i akceptuję przedstawione tam warunki uczestnictwa  i zobowiązuję się  do przestrzegania zapisów 
ww regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.  

 
 
 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

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

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 



 

 

 

FORMALNE KRYTERIA REKRUTACJI 

 

Weryfikacja spełniania kryteriów formalnych (właściwe zaznaczyć i uzupełnić) UZUPEŁNIA KOMISJA 

REKRUTACYJNA  

 

Uczeń/uczennica złożył/a komplet wypełnionych 
dokumentów rekrutacyjnych, w tym CV europejskie oraz 
formularz zgłoszeniowy  

 
TAK/NIE 

Uczeń/uczennica uczęszcza do ZSP 4 w Piotrkowie 
Trybunalskim lub ZSP w Białej Rawskiej na kierunku 
objętym projektem  

 
TAK/NIE 

 
nazwa szkoły do której uczęszcza 

uczeń/uczennica: 
 

……………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………..………. 

    Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej   

 

 

MERYTORYCZNE KRYTERIA REKRUTACJI 

 

Weryfikacja wyników w nauce i zachowania – UZUPEŁNIA WYCHOWAWCA UCZNIA/UCZENNICY 

ORAZ KOMISJA REKRUTACYJNA  

 UZUPEŁNIA WYCHOWAWCA 
UCZNIA/UCZENNICY 

 
UZUPEŁNIA KOMISJA 

REKRUTACYJNA 

Oświadczam, że ocena 
ucznia/uczennicy z zachowania za 
poprzedni semestr wynosi:  
 

ocena 
 
 

……………. 
 

liczba przyznanych punktów 
(20 pkt. –wzorowe, 15 pkt. - 

bardzo dobre, 10 pkt. – dobre, 
5 –pkt. poprawne) 

 
……………………….. 

 

Oświadczam, że średnia z ocen 
ucznia/uczennicy z przedmiotów 
zawodowych za poprzedni semestr 
wynosi: 

średnia ocen: 
 
 

……………. 
 

liczba przyznanych punktów 
(30 pkt. – 6,00-5,50; 25 pkt. – 
5,49- 4,99; 20 pkt. – 4,98-4,00; 
10 pkt. 3,99-3,00; 5 pkt. 2,99 i 
poniżej) 

 
……………………….. 

 

Oświadczam, że ocena 
ucznia/uczennicy z języka 
angielskiego za poprzedni semestr 
wynosi: 

ocena 
 
 

……………. 
 

liczba przyznanych punktów 
(20 pkt - celująca, 18 pkt.- 
bardzo dobra, 15 pkt.- dobra; 
10 pkt.- dostateczna, 5 pkt.-  
dopuszczająca) 

 



 

……………………….. 
 

 

podpis wychowawcy 
 
 

………………………..…………….. 
 
 
 

 

 
podpisy członków Komisji 

Rekrutacyjnej 
 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 
…………………………………. 

 
 

 

 

 

Zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego– UZUPEŁNIA UCZEŃ/UCZENNICA, OCENIA 

KOMISJA REKRUTACYJNA  

W poniższej tabeli opisz w sposób szczegółowy i precyzyjny swoje zaangażowanie  w życie szkoły  
i środowiska lokalnego, tj. np. udział w konkursach, zawodach i akademiach; reprezentowanie szkoły  
w środowisku zewnętrznym; społeczne organizowanie i wykonywanie dodatkowych przedsięwzięć oraz 
praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba przyznanych punktów 

(0-30 pkt.) za zaangażowanie w 

życie szkoły i środowiska lokalnego 

– UZPEŁNIA KOMISJA 

REKRUTACYJNA   

 

-  uczeń/uczennica nie wykazuje się 

zaangażowaniem w życie szkoły - 0 

pkt.  

- uczeń/uczennica wykazuje niskim 

zaangażowaniem w życie szkoły  

ograniczającym się do 

obowiązkowych aktywności - 5 pkt.  

- uczeń/uczennica wykazuje się 

średnim zaangażowaniem w życie 

szkoły, w tym wykazuje nieznaczną 

 

………………………………………………………………………………… 



 

inicjatywę własną-10 pkt.  

- uczeń/uczennica wskazuje się 

dużym zaangażowaniem w życie 

szkoły, wykazuje inicjatywę własną, 

motywuje kolegów i koleżanki do 

aktywnego udziału w życiu 

placówki-20 pkt.  

- uczeń/uczennica wskazuje się 

bardzo dużym zaangażowaniem w 

życie szkoły, wykazuje inicjatywę 

własną, motywuje kolegów i 

koleżanki do aktywnego udziału w 

życiu placówki, składa własne 

autorskie propozycje inicjatyw, etc.- 

30 pkt.   

Podpisy członków Komisji 

Rekrutacyjnej  

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Weryfikacja spełniania kryteriów dodatkowych (defaworyzacja)- WYPEŁNIA UCZEŃ/UCZENNICA, 

OCENIA KOMISJA REKRUTACYJNA  

 

Kryterium   Wpisz TAK lub NIE w tabelę 

poniżej – UZUPEŁNIA 

UCZEŃ/UCZENNICA  

Łączna liczba przyznanych 

punktów za spełnianie danego 

kryterium (0-5 pkt.) – 

UZUPEŁNIA KOMISJA 

REKRUTACYJNA  

trudności edukacyjne (konieczne 

załączenie opinii PPP) 

  

stan ekonomiczny rodziny 

(konieczne zaświadczenie z 

MOPS) 

  

mieszkam na wsi  

 

  

 Podpis ucznia/uczennicy  

 

…………………………………... 

Podpisy członków Komisji 

Rekrutacyjnej 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

 

Rozmowa rekrutacyjna–OCENIA KOMISJA REKRUTACYJNA  

Łączna liczba przyznanych punktów  



 

(0-20 pkt.) za ocenę prezentacji nt. 

„Włochy/Hiszpania- dlaczego chcę 

tam jechać”)– UZPEŁNIA KOMISJA 

REKRUTACYJNA   

-  uczeń/uczennica nie przedstawił/a 

prezentacji - 0 pkt.  

- uczeń/uczennica przedstawił/a 

prezentację, aczkolwiek wkład 

pracy włożony w jej opracowanie 

nie jest duży (prezentacja jest 

bardzo krótka i odnosi się do 

podstawowych potrzeb 

ucznia/uczennicy związanych z 

poznawaniem nowych miejsc i 

kultur, poprawność językowa 

wypowiedzi nie jest w pełni 

zadowalająca) - 5 pkt.  

-  uczeń/uczennica przedstawił/a 

interesującą prezentację, wkład 

pracy włożony w jej opracowanie 

jest znaczny (prezentacja jest 

zadowalającej długości, odnosi się 

do szerszego spektrum potrzeb  

ucznia/uczennicy w tym związanych 

z poznawaniem nowych miejsc i 

kultur oraz języków obcych, 

poprawność językowa wypowiedzi 

jest zadowalająca) - 10 pkt.  

- uczeń/uczennica przedstawił/a 

bardzo interesującą prezentację, 

wkład pracy włożony w jej 

opracowanie jest bardzo duży, 

pomysł na prezentację jest 

innowacyjny, praca jest estetyczna, 

poprawna merytorycznie, jest 

zadowalającej długości, odnosi się 

do szerokiego spektrum potrzeb  

ucznia/uczennicy w tym związanych 

z poznawaniem nowych miejsc i 

kultur oraz języków obcych, jak 

również przede wszystkim 

kompetencji zawodowych i 

społecznych, poprawność językowa 

wypowiedzi jest w pełni prawidłowa) 

- 20 pkt.   

………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków Komisji 

Rekrutacyjnej  

 

………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 
 


