
 

Załącznik nr 1 
 

Projekt „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”, 
realizowany jest przy wsparciu 

 Unii Europejskiej Erasmus+ 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW 

 DO PROJEKTU „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY” 
REALIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZAPLINKU 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

IMIĘ  

NAZWISKO  

PŁEĆ  

PESEL  

DATA URODZENIA  

OBYWATELSTWO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON KONTAKTOWY  

E- MAIL  

INFORMACJE DODATKOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

TYP KSZTAŁCENIA Szkoła ponadpodstawowa 

KIERUNEK KSZTAŁCENIA  

ROK SZKOLNY /KLASA  

 
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 swobodnego 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  „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”, realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej 
Erasmus+. 
Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół w Czaplinku. 
Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, 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 
projektem. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
 
 

 …………………………………….……. data i podpis kandydata/tki 
 
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w projekcie „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ 
ZAWODOWY”, realizowany w ZS Czaplinek,  przy wsparciu Unii Europejskiej Erasmus+ . 
 
 

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

 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
2. Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”, 

realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej Erasmus+. 
3. Zobowiązuję się przestrzegać postanowień Umowy pomiędzy organizacją wysyłającą, a uczestnikiem 

mobilności: Porozumienia o programie zajęć dla mobilności osób uczących się, Warunków ogólnych                
i Karty Jakości Mobilności.  

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa w projekcie 
poprzez zdjęcia i/lub filmy do celów promocji projektu. 

5. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 
 
 
..........................................                                                             ….............................................................................................. 
Miejscowość i data                                                                Czytelny podpis uczestnika mobilności (ucznia) 

 
 

 

 

 
 

 
Projekt „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”, 

realizowany jest przy wsparciu 
 Unii Europejskiej Erasmus+ 

 
WERYFIKACJA DANYCH 

Oświadczam, iż średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec  
roku szkolnego 2021/2022 r. wynosiła: 

  

Oświadczam, iż średnia  z języka angielskiego na koniec  roku 
szkolnego 2021/2022 r. wynosiła 

  

Oświadczam, iż ocena z zachowania na koniec  roku szkolnego 
2021/2022 r. wynosiła: 

  

Oświadczam, iż moja  frekwencja  w  roku szkolnym  2021/2022 r. 
wynosiła: 

  

Oświadczam,  uczestniczyłam/łem w konkursach  w roku szkolnym  
2021/2022 r. 

  

Oświadczam,  uczestniczyłam/łem w olimpiadach  w roku szkolnym  
2021/2022 r. (podaj w jakich ) 

  

Oświadczam,  uczestniczyłam w konkursach  w roku szkolnym  
2021/2022 r.(podaj w jakich ) 

  

Oświadczam,  uczestniczyłam w akcjach wolontariatu  w roku 
szkolnym  2021/2022 r. (podaj w jakich ) 

  

Uczeń z opinią z PPP TAK/NIE*  

Uczeń z orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim TAK/NIE*  

Oświadczam, iż moja rodzina korzysta z pomocy MOPS 
(jeśli TAK, to należy dołączyć dokument potwierdzający pomoc 
finansową dla rodziny z MOPS) 

TAK/NIE*  

 
* zaznacz właściwe 
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Projekt „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”, 
realizowany jest przy wsparciu 

 Unii Europejskiej Erasmus+ 
 
 

OCENA MOTYWACJI UCZNIA 
 
Odpowiedz na pytania pisemnie w j. angielskim: 
 
1. Why do you want to take a part in project „Mobilność Szansą Na Rozwój Zawodowy?”which is 
realizate in our school. 
 
2. What kind of activities and tasks cause a problem in your job and why? 
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