Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Przez praktykę do kwalifikacji zawodowych”

Data i godz. złożenia formularza:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa udziału w projekcie, będą
uczestniczyć w zagranicznej praktyce miesięcznej (SLIGO Irlandia) w miesiącach lipiec-sierpień lub wrzesieńpaździernik ( termin do uzgodnienia) po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych.

Formularz należy wypełnić czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI)
I.
Dane uczestniczki / uczestnika:
Imię / Imiona
Nazwisko
Nazwa instytucji /typ szkoły

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących
w Krośnie/ Technikum nr 5 w Krośnie

Klasa / Zawód
Data (dd-mm-rrrr) i miejsce urodzenia
PESEL
Seria i nr paszportu / dowodu osobistego
Data ważności paszportu / dowodu osobistego
Wiek w chwili przystępowania do projektu
Powiat / Gmina
Miejscowość
Ulica
Adres
Nr budynku / Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar1

- miejski

- wiejski

Telefon kontaktowy2
Telefon rodzica2
Adres e-mail2

II.

Dane dodatkowe niezbędne w procesie rekrutacji
1. Oświadczenie o wysokości dochodów:
Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że miesięczny dochód netto na jednego
członka mojej rodziny za rok poprzedzający rekrutację mieści się w przedziale (kwoty w zł)3:
- do 1000 zł

- powyżej 1000 zł

Za średni miesięczny dochód netto uważa się: wynagrodzenie wszystkich członków rodziny netto za rok poprzedni (w szczególności wynagrodzenie
wynikające z angażu, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia wynikające z innych źródeł, wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia, umowy
o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne) podzielone przez 12 miesięcy i liczbę osób w rodzinie.

1

Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast.

2

telefon kontaktowy lub adres e-mail jest polem wymaganym do wypełnienia

2.

Dane o uczniu potwierdzone przez wychowawcę klasy ( za semestr poprzedzający rekrutację)

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych
z semestru poprzedzającego rekrutację
Średnia ocen z języka angielskiego i języka
angielskiego zawodowego
Ocena z zachowania za semestr
poprzedzający rekrutację
- powiatowej
Laureat konkursu/olimpiady przedmiotowej
(Jeśli spełnia kryterium podkreślić właściwe)

- wojewódzkiej
- ogólnopolskiej

3. Preferuję termin praktyk (podkreśl właściwe)
lipiec – sierpień 2022

wrzesień – październik 2022

oraz deklaruję udział w projekcie niezależnie od wyboru powyższego terminu
TAK

NIE
Załącznik nr 2,3 do Regulaminu rekrutacji

III.

Deklaracja i oświadczenia
1. Deklaruję udział w projekcie Erasmus+ „Przez praktykę do kwalifikacji zawodowych ” oraz
w zajęciach w ramach projektu.
2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji, akceptuję jego postanowienia
i spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie.
3. Zostałam/-em poinformowana/-y, że uczestniczę w projekcie realizowanym i finansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe, Akcji 1 Mobilność edukacyjna.
4. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są podane dobrowolnie
i są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zespół
Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie w celu przeprowadzenia rekrutacji do
udziału w Projekcie Erasmus+ „Przez praktykę do kwalifikacji zawodowych.”
6. Wyrażam zgodę na umieszczanie i udostępnianie wizerunku mojej osoby /mojego dziecka/
w dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej i/lub audiowizualnej z realizacji Projektu na stronie
internetowej oraz profilu portalu społecznościowego szkoły
7. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej ZSEiO, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

…………………..……...
Miejscowość i data

…………………………………….
Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu

…………………………………….
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 3

3

w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

