
 

Projekt numer 2021-2-PL01-KA210-VET-000051252 „Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa                   
w hotelarstwie” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja 
kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (KA210). 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 
 

do projektu nr 2021-2-PL01-KA210-VET-000051252, pt. „Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa w 
hotelarstwie”, realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w partnerstwie                         

z Fundacją Promocji Kształcenia oraz OLYMPUS EDUCATION SERVICES przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach 
programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

 
CZĘŚĆ A- wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji                                                   
i uczestnictwa w projekcie na zasadach Programu Erasmus+. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą                         
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) służąca stosowaniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

…………………………………….……. 
data i podpis kandydata/tki 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w projekcie1. 
………………………………………………. 
data i podpis rodzica/opiekuna 

 
1 Wymagane dla uczestników niepełnoletnich. 

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 

Rok szkolny 2022/2023 

Klasa 
• IV  

• V 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów Technik hotelarstwa 



 

Projekt numer 2021-2-PL01-KA210-VET-000051252 „Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa                   
w hotelarstwie” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja 
kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (KA210). 

 

CZĘŚĆ B- wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)/ wychowawca 
 

Kryteria merytoryczne 

Kryterium  Uzyskany wynik2 
Uzyskana liczba 
punktów 

Średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych 

 …………. / 30 pkt. 

Ocena z języka angielskiego  

• Poprawna 

• Dobra 

• Bardzo dobra 

• Celująca 

…………. / 30 pkt. 

Ocena sytuacji życiowej ucznia 
(Mniejsze szanse) 3 

Zamieszkanie na terenach wiejskich TAK / NIE 
Niepełna rodzina TAK / NIE 
Problemy z adaptacją w środowisku rówieśniczym 
Niskie dochody na 1 członka rodziny TAK / NIE 
Uzasadnione problemy edukacyjne TAK / NIE 
Niepełnosprawność TAK / NIE 
Inne (jakie?) ……………………………………… 

…………. / 20 pkt. 

Zaangażowanie w aktywności 
szkolne i pozaszkolne oraz 
dodatkowe osiągnięcia 

 …………. / 10 pkt. 

  
Suma: 
 
…………./ 90 pkt. 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie, 

zobowiązuję się do sumiennej realizacji kursu interaktywnego i wszelkich obowiązków 
wynikających z uczestnictwa w projekcie. 

2. W czasie trwania projektu będę wypełniać przedstawiane mi ankiety i testy niezbędne do 
monitorowania i ewaluacji projektu. 

3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są 
zgodne z prawdą. 

 
………………………………………...     .………….…………………..………. 
data i podpis kandydata(tki)     data i podpis wychowawcy 

 
2 Pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów na koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023. 
3 Zaznaczyć właściwą odpowiedź: TAK lub NIE i/lub dopisać w uzasadnionych przypadkach w polu „Inne”. 


