
 

Projekt nr. 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. 
 

Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się) do projektu o numerze 2021-1-PL01-KA122-

VET-000033945 realizowanego przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w 

porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu w ramach Programu 

Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)- informacje niezbędne do oceny 

formalnej 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA/TKI 

IMIĘ 
 

 

NAZWISKO 
 

 

PŁEĆ 

 

o KOBIETA 

 

o MĘŻCZYZNA 

 

WIEK (w chwili przystępowania do 

projektu) 

 

 

PESEL 
 

 

SERIA I NUMER DOWODU 

OSOBISTEGO 

 

DATA URODZENIA (dd/mm/rrrr) 
 

 

OBYWATELSTWO 
 

 

DANE KONTAKTOWE 

ULICA 
 

 

NR DOMU 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

 

OBSZAR 

 

o MIEJSKI 

 

o WIEJSKI 

 

KOD POCZTOWY 
 

 

WOJEWÓDZTWO 
 

 

POWIAT 
 

 

NR TELEFONU 
 

 

NR TELEFONU RODZICA/ OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
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ADRES E-MAIL 
 

 

DANE DODATKOWE 

TRYB KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

 

DZIEDZINA KSZTAŁCENIA wg 

KLASYFIKACJI ZAWODÓW 

 

KLASA 
 

 

SZKOŁA 
 

 

ADRES SZKOŁY 
 

 

ROK SZKOLNY 
 

 

 

Część B – wypełnia kandydat(tka)- informacje niezbędne do oceny merytorycznej 

Proszę wpisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Osiągnięte wyniki 

nauczania w 

ostatnim 

zakończonym cyklu 

kształcenia (I 

semestr roku 

szkolnego 

2021/2022) 

średnia ocen z 

przedmiotów 

zawodowych 

 

 

ocena z zachowania 

 

 

ocena z języka 

angielskiego 

 

frekwencja 

 

 

Zaangażowanie ucznia w życie szkolne i 

pozaszkolne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena sytuacji życiowej ucznia / mniejsze szanse: 

Trudna sytuacja materialna – w ciągu 

ostatniego roku rodzina korzystała z 

następującej pomocy finansowej: zasiłku 

socjalnego, dofinansowania podręczników, 

renty socjalnej, stypendium socjalnego 

TAK ꙱      NIE꙱ 

 

꙱ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

niepełna rodzina 

 
TAK ꙱      NIE꙱ 

rodzina wielodzietna 

 
TAK ꙱      NIE꙱ 

zamieszkanie na terenach wiejskich 

 
TAK ꙱      NIE꙱ 
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Przynależność do mniejszości narodowej 

lub etnicznej/ status migranta lub osoby 

obcego pochodzenia 

 

TAK ꙱      NIE꙱ 

 

꙱ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

Niepełnosprawność * 

 

TAK ꙱      NIE꙱ 

 

꙱ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 

orzeczenie lub opinia z PPP 

 
TAK ꙱      NIE꙱ 

*Spełnienie potrzeb wynikających z niepełnosprawności:          ꙱  nie dotyczy 

Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowej 

 

Alternatywne formy materiałów 

 

Specjalne wyżywienie 

 

Inne 

 

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 nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 współfinansowanego w ramach Programu 

Erasmus+.  

Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych 

Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu zgodnie z 

art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest 

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR, ul. Wiosenna 1, 26-613 Radom.  

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

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

skontaktować się pod adresem e-mail: ankapiszczekz@gmail.com.  

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. 

 

 

………………….., dnia…………………….                         …………………………………  

(Czytelny podpis uczestnika projektu
1
) 

                                                           
1
 W przypadku osób niepełnoletnich- podpisuje rodzic/ opiekun prawny 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie nr. 

2021-1-PL01-KA122-VET-000033945, zobowiązuję się do sumiennego uczęszczania na 

zajęcia oraz wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z uczestnictwa w projekcie.  

2. W czasie trwania projektu będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do 

monitorowania i ewaluacji projektu.  

3. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym projekcie, deklaruję gotowość 

zwrotu kosztów z tym związanych.  

4. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są 

zgodne z prawdą. 

 

……………….., dnia…………………  …………………………………………..                        

(Czytelny podpis uczestnika projektu
2
) 

 

 

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego 

Zgadzam się na uczestnictwo mojego syna / córki w zagranicznej praktyce zawodowej, która 

odbędzie się w trakcie projektu nr. 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 
współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+. 

W razie nieuzasadnionej rezygnacji zobowiązuję się do pokrycia związanych z tym kosztów. 

Oświadczam, iż podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą. 

 

……………….., dnia…………………  …………………………………………..                        

(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

                                                           
2
 W przypadku osób niepełnoletnich- podpisuje rodzic/ opiekun prawny 


