
 
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Rekrutacji 

uczniów Szkoły…………….. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do Projektu: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”,  
Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-048489, 

w ramach Programu Erasmus Plus,  sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: 
Mobilność Edukacyjna 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  NA KOMPUTERZE 

Dane podstawowe kandydatki/kandydata 

Imię  

Nazwisko  

Płeć   

PESEL  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)  

Telefon kontaktowy  

Email  

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów  

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów  

Informacje o kandydatce/kandydacie 

Zawód, w którym kształci się uczeń  

Szkoła i Klasa  

Nazwisko i imię wychowawcy  

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w.w. danych osobowych zawartych w formularzu dla celów 

rekrutacji do Projektu oraz udziału ucznia w Projekcie po zakwalifikowaniu się do niego. 

Przetwarzanie powierzonych  danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem 

obowiązujących przepisów RODO. 

 

…………………………………….…….      .................................................. 
miejscowość i data         podpis kandydata  
          

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



 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Rekrutacji 

uczniów Szkoły…………….. 
 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW    
na wyjazd ucznia na praktyki zawodowe za granicę 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki (podopiecznego/ej):…………………………………………… 

ur.…………………………, na udział w Projekcie: „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na 
standardy europejskie”, Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-048489, realizowanego w ramach 

programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność 

edukacyjnaosób uczących się i kadry. 

 

Realizatorem Projektu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Kaliszu  w konsorcjum z Zespołem Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej 

w Tarcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zdunach  i Zespołem 

Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. 

 

Rekrutacja uczestników przeprowadzana będzie w formie Konkursu. 

 

W Projekcie weźmie udział w sumie 50 uczniów oraz 6 opiekunów dorosłych – po 2 

opiekunów na każdą z grup uczniów, liczących: 17 uczniów (ZS Kalisz), 16 uczniów (Zduny) i 17 

uczniów (Tarce). 

 

W ramach Projektu uczniowie wyjadą w 3 oddzielnych grupach na 4-tygodniowe praktyki 

zawodowe do Irlandii. 

 

Praktyki odbędą się w 2019 r. i planowane są w następujących terminach*: 

 

• 8.06.-06.07.2019 – ZS Kalisz, 

• 31.08.-28.09.2019 – ZSP Zduny, 

• 05.10-02.11.2019 – ZS Tarce. 

* Planowane terminy mogą ulec zmianom w zależności od dostępnych połączeń lotniczych lub 

z innych ważnych przyczyn. 

 

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny – wszystkie koszty pokrywa w całości program 

unijny ERASMUS PLUS. 

 

 

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

/imię i nazwisko rodziców /opiekunów/  

 

Data: …………………...  Podpis rodzica/opiekuna………………................................................ 

 


