FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
do projektu ”Mobilni na rynku europejskim” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025398 w ramach
projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
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
Email
Informacje o kandydacie/tce
Tryb kształcenia zawodowego1
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2
Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego
(0/1/2/3)
Rok szkolny (2016/2017)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

…………………………………….…….
data i podpis kandydata/tki
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.

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

1
2

np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne
Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz

Część B –wychowawca/koordynator projektu
Kryteria rekrutacji do projektu:









oceny/średnia ocen z przedmiotów ogólnych i/lub zawodowych
śródroczną i/lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
frekwencję na zajęciach lekcyjnych/zajęciach przygotowawczych do wyjazdu
oceny z j. obcych (należy wskazać – jakie?)
dodatkowe osiągnięcia, udziały w konkurach, olimpiadach
kryteria opisowe np. motywacja do wyjazdu
inne

L.p. Kryterium
1.
pozytywne wyniki nauczania– semestralne i na koniec
roku (warunek konieczny) średnia ocen min.
dostateczny – 1pkt., dodatkowo 1 pkt. za każde ponad
minimum
2.
ocena ze sprawowania na poziomie co najmniej
poprawnym (warunek konieczny) – 1pkt., dodatkowo 1
pkt. za każde ponad minimum
3.
wysoka frekwencja na zajęciach (co najmniej 75%): 1
pkt, dodatkowo 1 pkt za każde 5% ponad minimum
4.
pozytywna ocena z jęz. obcych (angielski lub
francuski): ocena min. dostateczny 1 pkt plus 1 pkt za
każdy dodatkowy poziom oceny ponad minimum
5.
aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (np. wolontariat,
uczestnictwo w akcjach na rzecz społeczności lokalnej,
w dodatkowych zajęciach): ocena 1-5 pkt, na
podstawie opinii wychowawcy i/lub nauczyciela
kształcenia zawodowego.
Razem

Oceny

Przyznane punkty

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis wychowawcy/koordynatora projektu

