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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”.o numerze 2019-1-PL01-

KA102-063935 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży  

 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)  

 
…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

 
Część B - opinia – wypełnia pedagog, wychowawca, nauczyciele języka angielskiego i przedmiotów 

zawodowych (zaangażowanie w życie szkoły, status materialny, sukcesy w olimpiadach i konkursach) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

1. Dane osobowe: 

Nazwisko  Imię/imiona  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL 
 

          
Nr i seria dowodu osobistego  
lub paszportu 

 

Płeć K                       M  Obywatelstwo  

1a. Adres zamieszkania: 

Miejscowość  Ulica  Numer domu  

Poczta  Kod pocztowy  Województwo  

1b. Informacje o kandydacie/tce: 

Telefon komórkowy ucznia  Adres e-mail ucznia  

Zawód 

Technik geodeta, 311104  Technik pojazdów samochodowych 311513  

Technik informatyk, 351203  Technik elektryk, 311303  

Technik mechatronik, 311410  Rok szkolny 2019/2020 Symbol klasy  

2. Telefony rodziców/opiekunów prawnych Ojciec: Matka: 
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…………………..……………….. 
Czytelny podpis opiniodawcy 

 

Część C – wypełnia kandydat(tka)/wychowawca  (* punkty wypełnia komisja) 

Proszę wpisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź Punkty* 

w roku szkolnym 2018/19 otrzymałam/łem 
następujące oceny końcoworoczne z: 

języka angielskiego   

średnia z przedmiotów zawodowych   

mieszkam na terenie wiejskim  Tak  Nie   

odległość od miejsca zamieszkania do budynku szkoły   ……… km  

korzystam z internatu (bursy)  Tak  Nie   

posiadam opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o zdiagnozowanych 
problemach w uczeniu się 

Tak  Nie  
 

w ciągu ostatniego roku moja 
rodzina korzystała z 
następującej pomocy 
finansowej: 

zasiłku socjalnego Tak  Nie   

dofinansowania podręczników Tak  Nie   

renty rodzinnej Tak  Nie   

inne (jakie?)............................................................................. 
 

ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018/2019   

Miałem/miałam godziny nieusprawiedliwione na zajęciach szkolnych 
(cały rok szkolny 2018/2019) 

Tak  Nie  
 

opinia pedagoga, wychowawcy, nauczycieli języka angielskiego 
i przedmiotów zawodowych 

Wpisać 0 pkt. jeżeli brak  
zapisów w części B 

 

Suma uzyskanych punktów:  

Zweryfikowałem  dane wpisane przez ucznia w części C 

 

……………………………………..………. 

podpis wychowawcy 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie, zobowiązuję się do 
sumiennego uczęszczania na zajęcia a w przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym projekcie, 
deklaruję gotowość zwrotu kosztów z tym związanych. 
3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
4. Wyrażam zgodę  w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730. ze. zm.)., na nieodpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku, umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek wraz z imieniem, 
nazwiskiem, klasą przez Zespół Szkół Mechanicznych podczas działań realizowanych w ramach 
przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych projektu; 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 
projektu na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe 
niezbędne do realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 zew zm.) przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i 
wychowawczych związanych z realizacją  ww. projektu przez  ZSMiO nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 i nie 
będą udostępniane innym odbiorcom niezaangażowanym w proces realizacji projektu. 
 

……………………………       …………………………………………… 
Miejscowość, data      czytelny podpis kandydata(tki) 
 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność  i  na 
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z zapisami zawartymi powyżej w punktach nr 4 i 5. 
 

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


