Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +
Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2017
Projekt pt„

Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej ”

załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę wypełnić formularz pismem drukowanym

1.Dane osobowe
Nr dowodu osobistego lub
paszportu
Imię

data wydania :
data ważności:
PESEL

Nazwisko

Miejsce urodzenia:

Klasa:
Adres z kodem
Wychowawca

Imiona rodziców

e-mail

Kierunek kształcenia
Tel.dom.
Tel. kom.

Osoba kontaktowa
(rodzic lub opiekun
prawny + nr.telefonu)
Ocena z zachowania
na koniec roku
szkolnego 2016/2017

Średnia ocen na I
semestr roku szkolnego
2016/2017
Średnia ocena z
przedmiotów
zawodowych na koniec
roku szkolnego
2016/2017

2. szkolne i pozaszkolne (aktywność społeczna, udział w konkursach, olimpiadach i in.)

3.Motywacja do wyjazdu (dlaczego chcesz wyjechać na staż , jakie widzisz w tym korzyści?)

4.Krótka opinia wychowawcy klasy (pracowitość, odpowiedzialność, wyniki w nauce, zachowanie.

………………………… (Podpis wychowawcy)
5 Oświadczenie ucznia

Zobowiązuję się do terminowego i rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z uczestnictwa
w zagranicznej praktyce programu Erasmus+, oraz aktywnej i systematycznej pracy podczas realizacji projektu.
Oświadczam , iż podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą.

........................................ (Czytelny podpis ucznia)

6. Choroby przewlekłe, stosowane długotrwale leki:( jeśli nie występują , proszę postawić X)

7.Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego

Zgadzam się na uczestnictwo mojego syna / córki w zagranicznej praktyce programu Erasmus+.
W razie nieuzasadnionej rezygnacji zobowiązuję się do pokrycia związanych z tym kosztów.
Oświadczam , iż podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą.

....................................................... (Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

8) Deklaruję chęć uczestnictwa w praktyce realizowanej w ramach wyjazdu do Włoch w zawodzie
(zaznacz jeden):
technik ogrodnik
technik agrobiznesu
technik hotelarz
technik żywienia i usług gastronomicznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Dokumenty załączone do formularza zgłoszeniowego :
1.Zdjęcie legitymacyjne -1 sztuka
2.Zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do odbycia stażu ( np. lekarz rodzinny) -obowiązek
dostarczenia w przypadku zakwalifikowania się do wyjazdu
3.CV i list motywacyjny w j.polskim i j. angielskim
4.Ksero dowodu osobistego/paszportu

Data wpływu formularza
Podpis koordynatora przyjmującego

