
 

 

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry 

kształcenia zawodowego”  Strona 1 

 

          Załącznik nr 1 

FORMULARZ APLIKACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  POWER 

„W stronę nowoczesnego kształcenia”- nr projektu- 2015-1-PL01-KA102-015720 

 

Część 1. (wypełnia uczeń- drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko:  

Kierunek kształcenia 
(zawód)/klasa: 

 

Data urodzenia:  

Miejsce urodzenia:  

Nr PESEL:  

Nr i seria paszportu/ 
dowodu osobistego: 

 

Data ważności 
paszportu/dowodu 
osobistego 

 

Nr tel. kom.:  

Nr tel. domowego:  

Adres e-mail 
(drukowanymi literami): 

 

Imiona i nazwisko 
rodziców/ 

  

prawnych opiekunów:  

Adres zamieszkania 
rodziców/ prawnych 
opiekunów: 

  

 

Tel. kontaktowy 
rodziców/ prawnych 
opiekunów: 

  

 

Uzasadnienie wniosku: (Proszę uzasadnid powody, dla których ubiegasz się o udział w projekcie. 
Wyjaśnij jakie korzyści przyniesie Tobie praktyka  zawodowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 data i podpis ucznia  

  



 

 

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry 

kształcenia zawodowego”  Strona 2 

 

 

Część 2. (wypełnia uczeń) 

Oświadczenia: 
Oświadczam, że: 

 Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu, Regulaminem 
Stażu Zagranicznego oraz zawartymi w nim szczegółowymi zasadami wyboru uczestników oraz 
akceptuję te zapisy; 

 Znam cel główny oraz cele szczegółowe projektu, a poprzez swój udział w nim zobowiązuję się do 
ich osiągnięcia; 

 Będę aktywnie uczestniczyd we wszystkich zajęciach w ramach projektu; 

 Zostałem/Zostałam poinformowany/(-a), że projekt „Staże zagraniczne dla uczniów  
i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” jest 
realizowany i współfinansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor 
Kształcenie i szkolenia zawodowe;  

 Zobowiązuję się terminowo i rzetelnie przygotowad  wszelką dokumentację wynikają z mojego 
udziału w projekcie  (określoną w Regulaminie Projektu oraz Umowie uczestnictwa w projekcie); 

 Wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 
 
 

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

 data i podpis ucznia  
 

 

Część 3. (wypełnia wychowawca klasy)- Proszę podać następujące dane o uczniu za poprzedni 

semestr: 

Ocena z zachowania:  

Frekwencja (procentowo):  

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:  

Ocena z języka angielskiego /angielskiego 
zawodowego: 

 

 

Ocena z języka niemieckiego:  

Dodatkowe osiągnięcia - udział w 
konkursach /olimpiadach, wolontariat: 

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów zawodowych wziętych 
do obliczenia średniej z uwzględnieniem 
ocen: 

Przedmiot Ocena 
  

Ocena z zachowania:   

Frekwencja (procentowo):   

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:   

 

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

data i podpis wychowawcy klasy 


