
 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZNIÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE  

W PROJEKCIE UE ERASMUS+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061831 
 

1) Dane osobowe  

1.1. Imię  1.2. Nr legitymacji szk.  

1.3. Nazwisko  1.4. PESEL  

1.5. Data urodzenia  1.6. Miejsce urodzenia  
1.7. Klasa 

1.8. Zawód 

………………………………. 

………………………………. 

1.9. Adres z kodem 

pocztowym 
 

1.10. Wychowawca  1.11. e-mail  

1.12. Tel. dom.  1.13. Tel. kom. ucznia  

1.14. Imię matki  1.15. Tel. kom. matki  

1.16. Imię ojca  1.17. Tel. kom. ojca  

2) Średnia ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego:   

3) Ocena z j. angielskiego w ostatnim r. szk.  4) Ocena z zachowania w ostatnim roku szk.  

5) Podaj własne osiągnięcia, umiejętności i zainteresowania (np. jakie zagadnienia z twojego zawodu dobrze znasz, poziom 

znajomości języków obcych, ukończone kursy, szkolenia, gra na instrumencie, dodatkowa działalność, inne). 

 

 

6) Opinia wychowawcy klasy (osiągnięcia, działalność społeczna, pracowitość, odpowiedzialność, wyniki w nauce, zachowanie…).  

Prosimy o wytypowanie maksymalnie 6 uczniów jednej klasy (średnia ocen dla uczniów >=3,9, dla uczennic>=3,7; zachowanie co 

najmniej bdb, ocena z j.ang co najmniej db). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ……………………..………….. (Podpis wychowawcy) 

7) Oświadczenie ucznia 
Zobowiązuję się do terminowego i rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w zagranicznej praktyce zawodowej 

w ramach programu UE Erasmus+ oraz aktywnej i systematycznej pracy podczas realizacji projektu. 

Zobowiązuje się do terminowego wykonania oraz pokrycia we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem badań/testów 

epidemiologicznych, np. COVID koniecznych do przelotu oraz realizacji praktyki a określonych w przepisach obowiązujących w kraju pobytu lub 

wymaganych przez instytucję przyjmującą. W przypadku jeżeli niewykonanie powyższych byłoby powodem niezrealizowania praktyki/mobilności 

zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty związane z utratą dotacji z programu Erasmus w tym zakresie. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu UE Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-

000061831. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 
 

                                                             …………..…...……................................................ (Czytelny podpis ucznia) 

8) Oświadczenie rodzica  
Zgadzam się na uczestnictwo mojego syna /córki w zagranicznej praktyce zawodowej Programu UE ERASMUS+. Wiem, że wyjazd ma charakter 

dydaktyczno-szkoleniowy i jest kontynuacją nauki w szkole, a uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu zgodnie z przepisami prawa oświatowego i 

Regulaminem Zespołu Szkół Elektronicznych oraz są zobowiązani przestrzegać przepisy obowiązujące w zagranicznych instytucjach przyjmujących, w 

tym: 

- bez zgody opiekuna nie mogą oddalać się od miejsca zakwaterowania, szkolenia, 

- używanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu i używanie środków psychoaktywnych jest zabronione, 

- syn/córka będzie przestrzegać prawa i obyczajów kraju pobytu. 

Oświadczam także, że nie zataiłem przed opiekunem żadnych ukrytych chorób syna/córki. Mam świadomość, że mogę dodatkowo ubezpieczyć 

syna/córkę na wypadek koniecznego transportu do Polski. 

W razie rezygnacji syna/córki z praktyk zobowiązuję się do pokrycia związanych z tym kosztów. 

                       ……...........................................................................  (Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
 

 
 


