
 

 

             Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji uczniów ZST w Pile 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu "Poszerzanie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" 

KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego  

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062713 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Część A – wypełnia kandydat/ka  

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania  

(ulica, kod pocztowy, miasto) 
  

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Tryb kształcenia zawodowego1   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2   

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3) 
  

Rok szkolny (20. . /20 . .)   

                                                 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 

2 Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz  

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz


 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 

projektu "Poszerzanie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej" KA102 Mobilność osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 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.). 

 

 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  

 

 

……….……………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

Część B  

Kryteria rekrutacyjne 

 

Lp. Nazwa kryterium Informacja wychowawcy 
Liczba 

uzyskanych 

punktów 

1. Ocena z zachowania*   

2. Frekwencja*   

3. Średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych* 

  

4. 
Ocena z języka angielskiego*   

5. Miejsce zamieszkania   

6.  
Aktywność społeczna 

(działania szkolne i 

pozaszkolne) 

 

 

 

 

 

SUMA  

* z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji 

 

 

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

data i podpis kandydata(tki)          data, czytelny podpis wychowawcy 



 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim 

 

Liczba punktów  

 

Uwagi 

o przebiegu 

egzaminu 

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

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

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

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

 

 

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

data i podpisy komisji przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną 

 

 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna             Piła,……………………….. 

 

 

Liczba uzyskanych punktów w wyniku rekrutacji  

 

 

❑ Zakwalifikowano do udziału w projekcie 

❑ Wpisano na listę rezerwową 

❑ Nie zakwalifikowano 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………         

   ……………………………………………………… 

(czytelne podpisy Członków                               (czytelny podpis Przewodniczącego  

    Komisji Rekrutacyjnej)                      Komisji Rekrutacyjnej) 

…………… pkt / 30 pkt 

 

…………… pkt / 110 pkt 

Ogółem 


