FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
do projektu “Dziś Stażysta, Jutro Specjalista. Program rozwojowy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów
leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025030 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 zawodowego

Szkoła ponadgimnazjalna

1

technik informatyk
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów
właściwe zaznaczyć X

2

logistyk/spedytor

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny (20./20..)

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

1
2

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

Część B – 1- Ocena motywacji– wypełnia kandydat/kandydatka
ANKIETA MOTYWACYJNA
Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się lub nie
zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami
stawiając krzyżyk w odpowiednim polu

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej się
nie zgadzam

Zdecydowanie
się nie
zgadzam

1. Chcę wziąć udział w projekcie “Dziś Stażysta,
Jutro Specjalista. Program rozwojowy i rozwój
kompetencji kluczowych uczniów leszczyńskich
szkół ponadgimnazjalnych” i ukończyć staż,
przez co zwiększę swoje szanse na znalezienie
pracy.
2. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
daje mi dużą satysfakcję.
3. Gdy raz obiorę dany cel dążę do jego
osiągnięcia.
4. Początkowe trudności w nabywaniu nowych
umiejętności jeszcze bardziej motywują mnie
do zaangażowania w dalszą naukę.
5. Chcę podjąć przygotowanie do pracy w
zespole międzynarodowym.
6. Chcę sprawdzić swoje umiejętności
posługiwania się językiem angielskim i
zastosować je w praktyce.
7. Chcę zwiększyć swoją wiedzę na temat innych
kultur
oraz
poczucie
obywatelstwa
europejskiego.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „“Dziś Stażysta, Jutro Specjalista. Program
rozwojowy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych””.
2. Spełniam kryteria kwalifkowalności uprawniające do udziału w projekcie.
3. Jestem uczniem/uczennicą szkoły (wpisać nazwę) .....................................................................................
4. Posiadam dokument uprawniający do poruszania się po terenie UE (dowód osobisty lub paszport).
5. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w nim.
6. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.
7. Po zakończeniu udziału w projekcie zobowiązuje się do wypełnienia do 14 dni po powrocie ze stażu
raportu za pośrednictwem systemu Mobility Tool+.

…………………………………………………………………..……………….
czytelny podpis kandydata/tki do udziału w projekcie

…………….……………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki do udziału w projekcie

…………………………………..
miejscowość i data

Część B – 2 – Weryfikacja wyników w nauce, zachowana i frekwencji – wypełnia wychowawca
kandydata/kandydatki

Oświadczam, że średnia z ocen końcoworocznych kandydata/ki z roku szkolnego
poprzedzającego proces rekrutacji tj. 2015/2016 wyniosła:
Oświadczam, że ocena kandydata/ki z języka angielskiego uzyskana na zakończenie roku
szkolnego 2015/2016 wynosiła:
Oświadczam, że ocena kandydata/ki z zachowania uzyskana na zakończenie
roku szkolnego 2015/2016 wynosiła:

…………….

…………….

…………….

Oświadczam, iż frekwencja szkolna na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 wynosiła:
(podać w ujęciu procentowym)

…………….%
Opinia wychowawcy uwzględniająca np. postawę ucznia: zdolności zawodowe, aktywność, udział w
konkursach, zaangażowanie w życie szkoły.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

………….……………………………..……….
data i podpis wychowawcy

Kompletnie podpisane i wypełnione (Część A, Część B-1, Część B-2) zgłoszenie wraz z podpisanym
Regulaminem prosimy dostarczyć osobiście do Dyrektora szkoły lub sekretariatu szkoły do 20 stycznia 2017r.

