
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu „CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy” o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036583 

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 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  Szkoła ponadgimnazjalna 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2   

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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 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 

 
W przypadku kandydata/tki niepełnoletniego/niej: 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  
Wyrażam również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji projektu  
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 rodzica/opiekuna 

 

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

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz


 

 
Część B – 1- Ocena motywacji – wypełnia uczeń/uczennica 

ANKIETA MOTYWACYJNA 

Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się 
lub nie zgadzasz z poniższymi 
stwierdzeniami stawiając krzyżyk w 
odpowiednim polu 

Zdecydowan
ie się 

zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
nie zgadzam 

Zdecydowa
nie się nie 
zgadzam 

1.  Często myślę o tym, jak ma wyglądać 
moja przyszłość zawodowa. 

     

2. Raz podjęte zobowiązanie staram się 
doprowadzić do końca. 

     

3. Jestem w stanie zrezygnować z wielu 
rzeczy, żeby osiągnąć zamierzone 
rezultaty. 

     

4. Problemy, jakie napotykam w trakcie  
zdobywania wiedzy, jeszcze bardziej  
motywują mnie do dalszej nauki. 

     

5. Chcę uczestniczyć w projekcie pn. „CKZiU 
nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”  i 
ukończyć w jego ramach zagraniczny staż. 

     

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”. 

2. Spełniam kryteria kwalifkowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj. spełniam warunki pozwalające 

na uczestnictwo w stażu zagranicznym jako osoba wpisująca się w charakter następującej grupy docelowej, 

tj. uczeń, absolwent (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez 

uczestnika) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu 

Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

3. Nie brałam/em wcześniej w stażach/szkoleniach zagranicznych w ramach projektów mobilności z listy 

rezerwowej programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 „Mobilność 

edukacyjna” – konkurs 2015 i 2016, tj. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów 

szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 

4. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w nim. 

5. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się wypełniania obowiązków zapisanych 

w Regulaminie rekrutacji (w tym podpisania niezbędnych dokumentów uczestnictwa). 

6. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 
 

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do koordynatora projektu – Pani Barbary Pypno lub sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach  
 

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

               data i podpis kandydata(tki) 
 

   
    …………………………………………………..… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata do udziału  
           w projekcie (ucznia) (w przypadku osób niepełnoletnich) 

 



 

 

Część B – 2 – Weryfikacja danych od wychowawcy ucznia  

 

 

Potwierdzam, że kandydat/ka do udziału w projekcie jest uczniem/uczennicą Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach i uczęszcza do klasy………………………. o kierunku 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż frekwencja szkolna na zakończenie poprzedniego roku szkolnego wynosiła: 
(podać  w ujęciu procentowy) 

…………….% 

 

 

 
…………………………………………………..… 

data i podpis wychowawcy 

 


