
 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 

Erasmus+ „Praktyki zagraniczne jako start do kariery zawodowej” 

dla uczniów klas czwartych starających się o wyjazd w  październiku 2022 

Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami 

Wypełnia uczeń: 

 IMIĘ / IMIONA ........................................................................................................................... 

NAZWISKO ................................................................. ……………………………………………………………... 

KLASA/KIERUNEK…………………........................................................................................................ 

DATA URODZENIA (dd/mm/rrrr) ……............................................................................. ……………………. 

MIEJSCE URODZENIA ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES ZAMELDOWANIA 

ULICA …………………………………….. NR DOMU …….. NR LOKALU ………….. 

MIEJSCOWOŚĆ ………………………….. KOD POCZTOWY _ _-_ _ _ 

NR TEL. UCZESTNIKA: ………………. NR TEL. RODZICÓW…………………………. 

EMAIL ……………………………………………………………………………….......... 

SERIA I NUMER PASZPORTU/DOWODU OSOBISTEGO...................................................................... 

DATA WAŻNOSCI PASZPORTU/DOWODU OSOBISTEGO ................................................................. 

ŚREDNIE z OCEN UZYSKANYCH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2021/2022: 

-JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY…………….. 

-PRZEDMIOTY  W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM I TEORETYCZNYM……………… 

OCENA Z ZACHOWANIA UZYSKANA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2021/2022……………. 

UDZIAŁ W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH   NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM I REGIONALNYM: 

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

ŚREDNI MIESIĘCZNY  DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE  ZA OKRES OD 01.06.2022 DO 31.08.2022: 

………………………………………. 

 

 



 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 

 

1. Wyrażam chęć uczestniczenia w projekcie Erasmus+ „Teoria w praktyce: nauczyciele i uczniowie 

w firmach ” i deklaruję udział w zajęciach w ramach projektu. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji, akceptuję jego postanowienia 

i spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie. 

3. Zostałam/-em poinformowana/-y, że uczestniczę w projekcie realizowanym  i finansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcji  Mobilność osób uczących się i 

pracowników. 

4. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są podane 

dobrowolnie i są  zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: 

Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w Projekcie Erasmus+ 

„Teoria w praktyce: nauczyciele i uczniowie w firmach .” 

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA: ………………………………….., …………………. 

 

podpis kandydata                                     podpis rodzica/prawnego opiekuna*   

 

...........................                                                 .............................................. .   

 

*Dotyczy uczniów, którzy w dniu składania niniejszego zgłoszenia są niepełnoletni 


