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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)

do projektu Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości  o numerze 2019-1-PL01-KA102-063990  w ramach
projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna 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

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)

Rok szkolny (20../20..)

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo -
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”  wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Międzynarodowa
mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.  Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich
danych osobowych do systemów informatycznych Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi ,
zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół nr 2 z siedzibą w Nowym Tomyślu, ad-
res: Osiedle Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl

Zespół Szkół nr 2 wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochro-
ny danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: mgalas@powiatnowotomyski.

1np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne
2 Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe  

https://www.ore.edu.pl/kszta%C5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe
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Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich sprosto-
wania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa
trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projek-
tem.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

……………….…………………………………….…….
data i podpis kandydata/tki

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność. 

………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna
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Część B – 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości ”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Kształcenie zawodowe kluczem do 

przyszłości”

2. Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów klas 2 i 3 Branżowych Szkół I Stopnia.

3. W ramach projektu odbędą się dwa wyjazdy zagraniczne: Do Włoch dla 30 uczniów oraz do Hiszpanii dla 28   

uczniów. Z każdą z dwóch grup pojadą opiekunowie/nauczyciele - po dwóch na każdą grupę. O wyborze 

nauczycieli decyduje Dyrektor Szkoły.

4. Organizator pokrywa uczestnikom koszty przygotowania językowego, kulturowego, koszty przejazdu oraz 

koszty związane z pobytem (zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na wyżywienie , program 

kulturowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i koszty leczenia)

§ 2 Cel i założenia projektu

1. Celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów szkoły oraz zdobycie 

wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym poprzez realizację 58 staży zawodowych.

§ 3 Terminy i czas trwania wyjazdów

1. Czas trwania wyjazdu każdej z grup to 26 dni + 2 dni podróży.

2. Wyjazd do Hiszpanii w III/ IV kwartału  (wrzesień/październik) 2021 r. Dokładne data oraz miejsce pobytu 

zostanie ustalona przez Koordynatora Projektu i niezwłocznie przekazane grupie wyjeżdżającej. 

§ 4 Rekrutacja

1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny i otwarty. 

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie klas drugich i trzecich w następujących zawodach i 

grupach:

 Grupa jadąc do Hiszpanii przewiduje się następujący podział miejsc wg. Specjalności:
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Sprzedawca - 9 uczniów

Fryzjer - 10 uczniów

Mechanik Pojazdów Samochodowych - 9 uczniów

Łącznie 28 miejsc.

Podział pomiędzy specjalnościami może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń na daną specjalność.

O nowym podziale miejsc decyduje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii grona pedagogicznego.

3. Rekrutacja na wyjazd do Hiszpanii będzie się odbywać w okresie od 21.06.2021 do 09.07.2021 do godziny 

14:00 (od poniedziałku do piątku)

4. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 chcący wziąć udział w projekcie muszą do dnia i godziny wymienionej w § 4 pkt. 

złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej dostępny na stronie internetowej 

szkoły oraz w dzienniku Librus . Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić formularz z podpisem opiekuna 

prawnego. Złożenie formularza po dacie i godzinie wymienionym w § 4 pkt.3 uznaje się za nieskuteczne. 

5. Na podstawie przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz w dalszej kolejności w oparciu o punktację 

stworzoną na podstawie oceny z zachowania, oceny z języka angielskiego oraz średniej ocen z przedmiotów 

zawodowych zostaną wyłonione poszczególne grupy wyjazdowe. 

6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej i 

będą mogły zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z udziału ( z powodów losowych) w projekcie 

przez osoby z listy podstawowej.

7. W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób do projektu. 

§ 5 Zasady przyznawania punktów

1. Po zamknięciu rekrutacji w przypadku większej ilości chętnych niż proponowana liczba miejsc zostanie 

sporządzona lista rankingowa składająca się z punktów uzyskany na I semestr szkolnego 2020/2021 wg. 

następujących zasad:

Każdy kandydat zostanie oceniony wg następującej skali punktowej:

Za ocenę z języka angielskiego :

celująca - 6pkt

bardzo dobra - 5pkt

dobra - 4 pkt

dostateczna - 3 pkt
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Za ocenę z zachowania:

wzorowa - 4 pkt

bardzo dobra - 3pkt

dobra - 2 pkt

poprawna - 1 pkt

Za średnią ocen z przedmiotów zawodowych:

Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych (innych dla każdego z kierunków) w przełożeniu 1:1. np. za średnią 4,4

uczeń dostanie 4,4 pkt rekrutacyjnych.

W przypadku równej punktacji kryteria rozstrzygające to: wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych, a w dalszej

kolejności z języka angielskiego/niemieckiego a dalej z zachowania.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub

innych dokumentów.

2.  Aktualna treść  regulaminu jest  dostępna w gablocie  szkolnej,  na  stronie www szkoły  oraz  będzie dostępny dla

wszystkich zainteresowanych w sekretariacie szkoły.

3. Dyrektor Szkoły powołuje Komisje Rekrutacyjną w skład której wejdą - 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych,  

2 wychowawców, 2 przedstawicieli samorządu szkolnego:

1. mgr inż Lidia Dudek

2.  mgr inż. Bożena Czarnecka- Pilz

3. mgr Jolanta Czyż

4.  mgr Monika Królik

5. Alicja Zawarta

6. Klaudia Wamberska

4. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Kierownika Projektu w terminie 7 dni. Decyzja 

Koordynatora Projektu ma charakter ostateczny. 

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis kandydata(tki)/wychowawcy/kierownika kształcenia zawodowego/inne


