
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080377 
 „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów - szansą na rynku pracy”  

realizowanego w ramach Programu Erasmus+ 

Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia  

Dane podstawowe osoby aplikującej do udziału w projekcie 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o osobie aplikującej do udziału w projekcie 

Tryb kształcenia zawodowego1   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów   

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)   

Rok szkolny (2020/2021)   

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu na-
boru do projektu - w tym na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska na licie rankingowej, która zostanie opu-
blikowana na szkolnej tablicy ogłoszeń (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobo-
wych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

2. Potwierdzam zapoznanie się z  Regulaminem naboru uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Mysłowicach do projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080377 „ Europejskie staże zawodowe mysłowickich 
uczniów - szansą na rynku pracy” . 

3. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080377 „Europejskie staże zawo-
dowe mysłowickich uczniów - szansą na rynku prac” . 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……….…………….……. 
data i podpis osoby aplikującej do udziału w projekcie oraz rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

                                                           
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła ponadpodstawowa,  Szkoła policealna, inne 

Nr dowodu osobistego*………………………………….………………………… Data ważności………………………………………………. 
lub 
Nr paszportu*……………..……………………………..………………..…………… Data ważności………………….……………………………. 

* W przypadku braku dokumentu zobowiązuję się do jego uzyskania w terminie do 31 lipca 2021 r. 



 
 

Wypełnia Szkolna Komisja Naborowa 

 

Rodzaj kryterium 
Wartość  

kryterium 
Liczba punktów 

śródroczna średnia ocen z przedmiotów zawodowych max- 10 pkt.    
 

uzyskane świadectwa kwalifikacji zawodowych - max 6 pkt.    
 

sprawdzian znajomości języka angielskiego - max 10 pkt.    
 

śródroczna ocena z zachowania - max 10 pkt.    
 

ocena dokumentów aplikacyjnych - max 7 pkt.    
 

śródroczna frekwencja na zajęciach - max 4 pkt.    
 

udział w konkursach i projektach przedmiotowych - max 3 pkt.    
 

Suma punktów – max 50 pkt 

 

 

 
Decyzja Szkolnej Komisji Naborowej 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naborowej, osoba aplikująca do udziału w projekcie  

uzyskała ……………. punktów (na 50 punktów możliwych do uzyskania) i decyzją Szkolnej Komi-

sji Naborowej2: 

 została zakwalifikowana do udziału w projekcie i wpisana na listę główną, 

 nie została  zakwalifikowana do udziału w projekcie i wpisana na listę rezerwową, 

 nie została  zakwalifikowana do udziału w projekcie.  

 

 

 

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

data i podpisy członków Szkolnej Komisji Naborowej 
 

 

                                                           
2
 Należy wstawić znak x przy właściwej opcji. 


