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FORMULARZ REKRUTACYNY UCZESTNIKA  PROJEKTU „PROFESJONALNE STAŻE  

W SZWECJI” REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17  W ZABRZU 

 
DATA WPŁYWU 

FORMULARZA 

 

 

Beneficjent/koordynator Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu  

Program Erasmus+  

Typ Akcji KA121-VET - Akredytowane projekty na rzecz mobilności 
osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia 
zawodowego 

Tytuł projektu „PROFESJONALNE STAŻE W SZWECJI” 

Czas trwania projektu CZERWIEC 2022 – SIERPIEŃ 2023 

FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA DO WYBORU 

ZAZNACZYĆ „X” 

Dane osobowe Imię/imiona  

 

Nazwisko  

 

Płeć  O  kobieta                      O mężczyzna 

PESEL  

 

Adres zamieszkania Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Dane kontaktowe Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej  

Status kandydata Nazwa i adres szkoły  

Klasa  

Kształcony zawód  

 

 

Oświadczam również, że: 

-    Zapoznałem/łam się z zasadami udziału oraz regulaminem rekrutacji do uczestnictwa w projekcie 

-    Dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem  faktycznym, 

-    Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu  rekrutacyjnym, 

-    Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej programu  

      ERASMUS +  

 

 

Miejscowość i data                                                                              Podpis uczestnika projektu  

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

                                                                                        

 

                                                                                           Podpis rodzica/opiekuna uczestnika projektu       

                                                                                           …………………………………………………………                                                                            
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INFORMACJA  WYCHOWAWCY  UCZESTNIKA  PROJEKTU „PROFESJONALNE STAŻE  

W  SZWECJI” REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17  W ZABRZU 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (wypełnia uczestnik projektu) 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………… 

KLASA……………………………………………………………………………………………………………… 

ZAWÓD …………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMACJA WYCHOWAWCY UCZESTNIKA PROJEKTU (wypełnia wychowawca) 

Informacja o otrzymanych ocenach  semestralnych z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Ocena semestralna 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Średnia ocen semestralnych 

 z przedmiotów zawodowych  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Ocena z zachowania na koniec 

 I-go semestru roku szkolnego 2021/22 

 

Ocena semestralna z języka angielskiego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Ocena semestralna z języka niemieckiego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Opinia wychowawcy klasy na temat uczestnika projektu………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

Uczeń/uczennica  może być zakwalifikowany/a do udziału w projekcie (właściwe zaznaczyć)  

   O  TAK                                                               O    NIE 

 

 

Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej uczestnika projektu  (właściwe zaznaczyć) 

 

O  trudna sytuacja materialna                                   O trudna sytuacja rodzinna 

 

 

                                                                                                                    Podpis wychowawcy 

                                                                                                                   ………………………………….. 
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DLACZEGO CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? (wypełnia uczestnik projektu) 

Proszę opisać w kilku zdaniach  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

AKTYWNOŚĆ W ŻYCIU SZKOŁY I KLASY (wypełnia uczestnik projektu) 

Proszę wypisać działania , w których brałaś/eś udział w roku szkolnym 2021/22 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                         Podpis wychowawcy 

                                                                                                                          …………………………………….. 
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ (wypełnia komisja rekrutacyjna) 

 
Średnia 

ocen 

semestralny

ch 

 z 

przedmiotó

w 

zawodowyc

h  

w roku 

 szkolnym 

2021/2022 

Punkty za 

ocenę 

 z 

zachowania 

w 

pierwszym 

semestrze 

roku 

szkolnego 

2021/2022 

Ocena 

semestralna z 

języka 

angielskiego 

w roku 

szkolnym 

2021/2022 

Ocena 

semestralna 

z języka 

niemieckie

go 

w roku 

szkolnym 

2021/2022 

Ocena z 

testu z j. 

angielskieg

o 

Opinia 

wychowaw

cy klasy  

(max 5 

pkt.) 

Trudna 

sytuacja 

rodzinna i 

materialna 

(max 5 

pkt.) 

Ocena 

wypowiedzi 

na temat 

uczestnictwa 

w projekcie 

(max 5 pkt.) 

Aktywnoś

ć w życiu 

szkoły i 

klasy 

(max 5 

pkt.) 

Opinia 

Rady 

Pedagogicz

nej 

(max 5 

pkt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ILOŚĆ PUNKTÓW OBLICZONA WG WZORU 1x2+3+4+5+6+7+8+9+10 
 

 

 

 

 

 

 

       

PRZYZNANA ILOŚĆ PUNKTÓW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Podpisy komisji rekrutacyjnej 

 

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

 

 

 


