FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
do projektu „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność, na rynku
pracy” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036816 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)
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.....)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji
do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
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

1
2

np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne
Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe
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Część B – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)
B.1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie spełniający poniższe kryteria:
a) są uczniami co najmniej klas pierwszych Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w
Chełmie w roku szkolnym 2016/2017,
b) kształcą się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta,
c) wykazują zainteresowanie zawodem w którym się kształcą,
d) brali udział w organizowanych przez naszą szkołę uroczystościach szkolnych i promowali kierunek
nauczania: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta podczas imprez
organizowanych przez naszą szkołę i instytucje zewnętrzne,
e) wypełnili poprawnie formularz Aplikacyjny i złożyli go do koordynatora projektu w wyznaczonym terminie,
f) dostarczyli pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd za granicę,
g) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub zalecenia dla uczniów z problemami
zdrowotnymi pozwalające na udział ucznia w praktykach za granicą,
h) posiadają ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub zadeklarują
wyrobienie ww. dokumentu w przeciągu miesiąca,
i) przystąpią do testu z języka angielskiego w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu.
B.2. Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną wg następujących kryteriów:
• test z języka angielskiego – 0 - 30 pkt.
• roczne oceny klasyfikacyjne (w roku szkolnym 2016/2017) z 3 wybranych przedmiotów zawodowych.
(celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.)
• roczna ocena klasyfikacyjna (w roku szkolnym 2016/2017) z języka angielskiego.
(celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.)
• roczna ocena z zachowania (w roku szkolnym 2016/2017).
(wzorowe – 15 pkt., bardzo dobre – 10 pkt., dobre – 5 pkt., poprawne – 1 pkt., nieodpowiednie/naganne – 0 pkt.)

• list motywacyjny w języku angielskim – 0 - 10pkt.
• rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim – 0 -10 pkt.
• opinia wychowawcy (udział w konkursach, zaangażowanie społeczne) – 0 - 20 pkt.
Uczeń może zdobyć maksymalnie 145 pkt.
B.3. Informacje podane przez kandydata.
1. Kandydat powinien wskazać 3 przedmioty, które będą uwzględnione przy dokonywaniu oceny
(świadectwo ukończenia 1 kl.:
- ……………………………………………………………,
- ……………………………………………………………,
- ……………………………………………………………,
2. Kandydat powinien przytoczyć kilka przykładów zaangażowania w życie społeczne szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

……………………..………………………………………….
data i podpis kandydata/tki
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Część C – wypełnia komisja rekrutacyjna
Zestawienie zdobytych przez kandydata punktów:
Lp.
Kryterium

liczba punktów

1

test z języka angielskiego

2

roczne oceny klasyfikacyjne (w roku szkolnym 2016/2017) z 3 wybranych
przedmiotów zawodowych
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

3

roczna ocena klasyfikacyjna (w roku szkolnym 2016/2017) z języka
angielskiego ………………………

4

roczna ocena z zachowania (w roku szkolnym 2016/2017) …………………………

5

list motywacyjny w języku angielskim

6

rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

7

opinia wychowawcy (udział w konkursach, zaangażowanie społeczne)

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

RAZEM

Opinia wychowawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis członków komicji rekrutacyjnej
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