
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Przyszli zawodowcy otwarci na Europę” jest realizowany  przez Zespół Szkół Mechanicznych 

im. J. Piłsudskiego w Radziejowie przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do projektu „Przyszli zawodowcy otwarci na Europę” 

realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie 

 
Projekt jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 
 

CZĘŚĆ I, II  WYPEŁNIA KANDYDAT (OSOBA UCZĄCA SIĘ)  

CZĘŚĆ III WYPEŁNIA WYCHOWAWCA 

Część I. Dane osobowe kandydata do projektu  

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania 
ul. …………………………………………………… nr domu ………….. lokalu …………. 

kod pocztowy  _ _ -_ _ _     miejscowość …………………………………………… 

4. Miejsce i data urodzenia  

5. Pesel  

6. Obywatelstwo  

7. Nr telefonu  

8. Adres e-mail 
 
 

9. Kierunek kształcenia  

10. Klasa  
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Część II. Weryfikacja kryterium - motywacja  

ANKIETA MOTYWACYJNA - ocena 0 - 4  pkt. 

Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się lub nie 
zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami 
stawiając krzyżyk w odpowiednim polu 

Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam 

1. Chcę wziąć udział w projekcie „Przyszli 
zawodowcy otwarci na Europę”  i ukończyć 
staż  
we Włoszech 

     

2. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności 
daje mi dużą satysfakcję. 

     

3. Lubię nowe wyzwania      

4. Wg. mnie udział w projekcie  „Przyszli 
zawodowcy otwarci na Europę” zwiększy 
moją szansą za zdobycie zatrudnienia po 
zakończeniu nauki. 

     

 

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 pn. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” realizowanego przy 

wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+. 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa 

Piłsudskiego w Radziejowie, adres: ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów. 

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie wyznaczył osobę odpowiedzialną za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem e-mail: admin@cuwpr.pl 
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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. 

Ja niżej podpisany/a ponadto oświadczam, że: 

• Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne – praktyczne 

przygotowanie na europejskim poziomie”. 

• Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w nim.  

• Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 

 
 

……………………………………………………..                                                                                          ………………………………………………………….. 
miejscowość i data                                                                                                  czytelny podpis kandydata do udziału  
                                                                                                                                                                            w projekcie (ucznia) 
 

W przypadku, gdy kandydat do udziału w projekcie jest osobą niepełnoletnią wymagany jest podpis opiekuna 

prawnego. 
 

…………….………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata do udziału w projekcie (ucznia)  

(w przypadku osób niepełnoletnich) 
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Część III. Weryfikacja kryterium –  średnia ocen, znajomość języka angielskiego  

Oświadczam, iż kandydat/ka uzyskał/a następującą średnią z ocen z ostatniego 

zakończonego roku i I semestru tego roku:  

Oświadczam, iż kandydat/ka uzyskał/a następującą średnią ocen za ostatni rok i   

I semestr tego roku z języka angielskiego. 

 
 

Oświadczam, iż kandydat/ka uzyskał/a następującą ocenę zachowania w I 

semestrze tego roku szkolnego  

 

 

…………………………………………………….                                                                                           ………………………………………………………….. 
                data                                                                                                                                       podpis wychowawcy 

 

 

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do pani Agnieszki Górczyńskiej lub sekretariatu Zespołu Szkół Mechanicznych  

im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


