
 

ZAWODOWO PRZEZ EUROPĘ 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

"Zawodowo przez Europę" 

realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
przez Zespół Szkół w Warce 

Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami. 
 

 

Lp. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1 TYTUŁ PROJEKTU "Zawodowo przez Europę" 

2 NUMER WNIOSKU 2022-1-PL01-KA121-VET-000062080 

3 
PROGRAM 

Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie 

i szkolenia zawodowe  

4 OKRES REALIZACJI 01.06.2022 - 31.08.2023 

 

Lp. DANE UCZESTNIKA 

1 IMIĘ/IMIONA  

2 NAZWISKO  
3 KLASA  

4 PŁEĆ         □  KOBIETA                □ MĘŻCZYZNA           □ NIEOKREŚLONA 

5 DATA I MIEJSCE URODZENIA  

6 PESEL  

7 ADRES/ULICA, NUMER  

8 MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZT.  
9 OBSZAR                            □  MIASTO                    □ WIEŚ 

10 GMINA  11 POWIAT  
12 TELEFON KONTAKTOWY  

13 E-MAIL  
 

Lp. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  matka/ojciec/opiekun1 matka/ojciec/opiekun1 

1 IMIĘ I NAZWISKO   

8 TELEFON KONTAKTOWY   

9 E-MAIL   

 

 

 
1 Zaznacz właściwe 
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Lp. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU 

1 

status rodziny niepełnej ucznia (rodzina 

niepełna, to rodzina w której dziecko jest 

wychowywane przez jednego z rodziców lub 

opiekuna prawnego) 

□ 

TAK 

□ 

NIE 

2 
wielodzietność rodziny ucznia: tj. 

wychowującej troje lub więcej dzieci 

pobierających naukę 

□ 

TAK 

□ 

NIE 

3 
niepełnosprawność w rodzinie (rodzice, 

rodzeństwo) 
□ 

TAK 

□ 

NIE 

4 pochodzenie ucznia □ 

wieś  

□ 

miasto 
 

Lp. RACHUNEK BANKOWY 

1 
POSIADACZ RACHUNKU BANKOWEGO 

 

2 
NAZWA BANKU 

 

3 NR RACH. BANKOWEGO 
 

  -     -     -     -     -     -     
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Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego 

przepływu takich danych. Administrator danych i podmioty przetwarzające dane wymienione w tym 

oświadczeniu o ochronie prywatności przestrzegają przepisów tego rozporządzenia. 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

"Zawodowo przez Europę" 

realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
przez Zespół Szkół w Warce 

Ja niżej podpisana/-y deklaruję udział w Projekcie "Zawodowo przez Europę" oraz oświadczam, 
iż spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie zawarte w Regulaminie rekrutacji 
oraz Regulaminie Projektu i akceptuję warunki w nich zawarte. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

       ………..………………....………    ..............……………………………………………............. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu 
 
 

       ………..………………....………    ..............……………………………………………............. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Oświadczenia ucznia/rodzica/opiekuna prawnego: 
 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka (zadeklarowanego uczestnika 
projektu) w działaniach w ramach projektu. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka (zadeklarowanego uczestnika 
projektu) w obowiązkowych zajęciach związanych z realizacją projektu.  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka (zadeklarowanego uczestnika 
projektu) w obowiązkowych praktykach zawodowych w Grenadzie w Hiszpanii.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, akceptuję 
jego postanowienia i spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie. 

5. Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt "Zawodowo przez Europę" jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. 
Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (stosownie do art. 233 §1 
kodeksu karnego*), oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem 
prawnym i faktycznym. 

 

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

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu 
 
 

       ………..………………....………    ..............……………………………………………............. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

*Art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1137 ze zm.): „Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
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Załącznik 1 Regulaminu określającego kryteria wyboru i zasady rekrutacji 

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

punkty 

możliwe 

do 

zdobycia  

MAX 

1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przeprowadzona w języku obcym 

Słownictwo  0-4 
 

Płynność wypowiedzi 0-4 

Poprawność gramatyczna 0-4 

2. ocena z zachowania 

Wzorowe 8 

 Bardzo dobre  6 

Dobre 4 

Poprawne 2 

3. średnia ocen z przedmiotów zawodowych z klasy III i 1 semestr bieżącego roku 
szkolnego 

5,0 - 6,0 7 

 4,0 - 4,9 5 

3,0 - 3,9 4 

2,0 - 2,9 1 

4. średnia ocen z języków obcych z klasy III i 1 semestr bieżącego roku szkolnego 

5,0 - 6,0 8 

 4,0 - 4,9 5 

3,0 - 3,9 4 

2,0 - 2,9 1 

5. frekwencja za pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023 

100% - 95% 10 
 

94% - 91% 8 

90% - 85% 6 

6. sytuacja rodzinna ucznia o mniejszych szansach 

Statut rodziny niepełnej ucznia 2  

Wielodzietność rodziny ucznia 1  

Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice, rodzeństwo) 2  

Pochodzenie 2  

RAZEM  


