FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
Do udziału w projekcie pt. W ramach projektu pt. „Mobilnośd, kluczem do kariery zawodowej na europejskim
rynku pracy”
Realizowanego przez Zespół Szkół nr 10, im. Stanisława Staszica w Warszawie ( organizacja wysyłająca) w
ramach programu ERASMUS+, akcja 1. Mobilnośd uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Nr projektu 2019-1-PL01-KA116-063975

Częśd A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)
Dane podstawowe kandydata/tki
Imię
Nazwisko
Płed
KLASA
PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie/tce
Tryb kształcenia zawodowego

1

Zawód
Liczba ukooczonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny (20../20..)
. 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 pt. „„Mobilnośd, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”” realizowanego ze
środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie
moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica , ul.
Perzyoskiego 10, 01-883 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Perzyoskiego 10, 01-883 Warszawa.

1

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

Zespół Szkół nr 10, im. Stanisława Staszica wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania
przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktowad się pod adresem e-mail:
mgasinski@dbfobielany.waw.pl
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 paostwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw.
paostwa 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.

…………………………………….…….
data i podpis kandydata/tki
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilnośd.
………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna

Część B- wypełnia wychowawca klasy/ komisja rekrutacyjna
Wypełnia wychowawca klasy Wypełnia komisja
rekrutacyjna
( PUNKTY )
Średnia ocen z przedmiotów
zawodowych na koniec roku
szkolnego 2018/2019
Ocena z zachowania na
koniec roku szkolnego
2018/2019
Ocena z języka angielskiego
zawodowego na koniec roku
szkolnego 2018/2019
Ocena z języka angielskiego
lub niemieckiego1 na koniec
roku szkolnego 2018/2019
Opinia na temat bieżącej
postawy ucznia
- kultura osobista
- frekwencja za miesiąc
wrzesień
- aktywność
- udział w projektach/
konkursach
- przestrzeganie Statutu
Szkoły ( uzyskane nagany/
pochwały)
SUMA PUNKTÓW
1

UWAGA: język niemiecki dotyczy technika spedytora

Część C- wypełnia wychowawca klasy/ Komisja Rekrutacyjna ( dotyczy kandydatów,
którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w procesie rekrutacji)
Wypełnia wychowawca klasy
Czy uczeń uzyskał
pozytywną ocenę na
egzaminie z kwalifikacji E.12
( dotyczy zawodu technik
informatyk)

Wypełnia komisja
rekrutacyjna
( PUNKTY )

Wypełnia wychowawca klasy

Wypełnia komisja
rekrutacyjna
( PUNKTY )

Średnia ocen z wszystkich
przedmiotów na koniec roku
szkolnego 2018/2019.
Czy rodzina ucznia osiąga
dochód poniżej
528,00 zł na osobę (
potwierdzone dokumentem)
Czy uczeń mieszka na wsi ?
SUMA PUNKTÓW
Łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata ……………………..
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………
Data / Podpisy Komisji Rekrutacyjnej
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ………………………………………………………
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:
1) ………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………..
4)………………………………………………………………………………………………..

