FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
do projektu pt.
„PRAKTYKI ZAWODOWE NA RYNKU EUROPEJSKIM SZANSĄ NA SUKCES”
nr projektu 2019-1-PL01-KA102-063486
I. DANE PODSTAWOWE KANDYDATA
Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo

Adres zamieszkania
(ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do
projektu „ Mobilność edukacyjna” realizowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor kształcenie i
szkolenie zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. z
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1000).
………….……………………………………………..
Data i podpis kandydata/tki

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

………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna

UWAGA- do wniosku należy dołączyć „List motywacyjny” kandydata dotyczący mobilności.

Część B – DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU
Należy wpisać w poszczególne kolumny „TAK’ lub „NIE”, zgodnie z deklarowaną informacją.
Pochodzenie z rodziny niepełnej

Pochodzenie z rodziny wielodzietnej (zgodnie z kryteriami
Oświatowego) :
 do czworga dzieci w rodzinie

Prawa

 powyżej czworga dzieci w rodzinie

Niepełnosprawność kandydata ( zgodnie z orzeczeniem ZUS)

Zamieszkanie na terenach objętych wskaźnikiem DEGURBA-3
(obszary wiejskie, o ludności < 5 000 i małej gęstości zaludnienia)

Udokumentowane dochody na 1 członka rodziny w wysokości kwoty
uprawniającej do otrzymywania zasiłków z pomocy społecznej , która
obowiązuje w chwili składania wniosku.

………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna

Część C – OCENA MERYTORYCZNA

1. Oceny z przedmiotów zawodowych (dotyczy ostatniego okresu klasyfikacyjnego - dane
autoryzuje wychowawca klasy):
Nazwa przedmiotu zawodowego klasy drugiej

Ocena

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych……………………………
Punkty przyznane przez komisję ………………………
2. Ocena z języka angielskiego w klasie drugiej (dotyczy ostatniego okresu klasyfikacyjnego –
dane autoryzuje wychowawca klasy): ………………………………………………………………

Punkty przyznane przez komisję ……………………..
3. Frekwencja (wypełnia wychowawca na podstawie systemu LIBRUS):


frekwencja w roku 2019/2020 (wrzesień, październik 2019) ………………………………..



frekwencja za ostatni okresu klasyfikacyjny ( II okres – klasy II) …………………………

Punkty przyznane przez komisję …………………………………
4. Ocena z zachowania (dotyczy ostatniego okresu klasyfikacyjnego - dane autoryzuje wychowawca
klasy)………………………………………………………………………………………………….

Punkty przyznane przez komisję ……………………………………..
5. Opinia wychowawcy o uczniu oraz potwierdzenie danych zawartych w części C pkt.1-4 :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………
Podpis wychowawcy

Punkty przyznane przez komisję …………………………………………….

6. Informacja dodatkowa wychowawcy dotycząca braku nagany wychowawcy/dyrektora

Uczeń/uczennica ……………………………………………………..nie otrzymał/a nagany
wychowawcy/dyrektora w roku szkolnym 2019/2020.
…………………………………………
Data i podpis wychowawcy

7. Ocena z testów i listu motywacyjnego (wypełnia Komisja):
Przedmiot

Ocena

Punkty przyznane przez
Komisję

Język angielski
Przedmioty zawodowe
List motywacyjny
dotyczący mobilności

8. Udział w olimpiadach, konkursach (wypełnia nauczyciel prowadzący dany konkurs,
olimpiadę)- Proszę zaznaczyć znakiem X osiągnięty przez ucznia najwyższy etap lub
najwyższe miejsce (dot. etapu szkolnego) w obrębie tego samego konkursu/olimpiady.
Rodzaj/nazwa konkursu/olimpiady
…………………………………………………………………………………………………….




udział w olimpiadzie/konkursie na szczeblu wojewódzkim/krajowym…………………
udział w olimpiadzie/konkursie na szczeblu międzyszkolnym ………………………..
udział w olimpiadzie/konkursie na szczeblu szkolnym i zajęcie odpowiednio:
pierwszego miejsca ……………..
drugiego miejsca ……………….
trzeciego miejsca ……………...

Punkty przyznane przez komisję ………………………………

CZĘŚĆ D – INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKU REKRUTACJI
1. Potwierdzenie pracownika Sekretariatu złożenia „Listu motywacyjnego”
Data ………………………………………… godzina ……………………………………..
……………………………………………
Podpis pracownika Sekretariatu

2. Potwierdzenie pracownika Sekretariatu złożenia wniosku
Data ………………………………………… godzina ……………………………………..

……………………………………………
Podpis pracownika Sekretariatu
3. Decyzja Komisji po wstępnej weryfikacji wniosku:
Komisja Rekrutacyjna uznaje wniosek za złożony w terminie / po terminie ,
kompletny / nie kompletny i postanawia przyjąć / odrzucić wniosek.
Łączna Liczba osiągniętych punktów przyznanych przez Komisję w procesie rekrutacji wynosi
……………… ( słownie) …………………………………………………………………………
Warszawa, dnia ………………………………..

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
Koordynator projektu ……………………………………………………………………….
Asystent koordynatora ………………………………………………………………………
Przedstawiciel Rady Rodziców ……………………………………………………………….
Przedstawiciel samorządu uczniowskiego ……………………………………………………..
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji ………………………………………………………..

4. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej po ostatecznej weryfikacji wszystkich wniosków kandydatów:
Uczeń/uczennica …………………………………………………………………………………….
…………został/a zakwalifikowany/a do projektu pt. „Praktyki zawodowe na rynku europejskim
szansą na sukces”. Od Decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie w
terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru tj. do dnia …………………………..

Warszawa, dnia ………………………………….

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
Koordynator projektu ……………………………………………………………………….
Asystent koordynatora ………………………………………………………………………
Przedstawiciel Rady Rodziców ……………………………………………………………….
Przedstawiciel samorządu uczniowskiego ……………………………………………………..
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji ………………………………………………………..

