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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 
do projektu nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000071123, pt. „Wzmacnianie 

kadr branży gastronomicznej poprzez mobilności uczniów i nauczycieli”,  
realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach  

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 
Szkoła ponadpodstawowa* 
Szkoła ponadgimnazjalna* 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 
Technik żywienia i usług gastronomicznych* 
Kucharz* 

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego  1 / 2 / 3 * 

Rok szkolny (20../20..) 2022/2023 
*niepotrzebne skreślić 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 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 jakimkolwiek działaniu typu mobilność2.  
 

 
…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Wymagane dla uczestników niepełnoletnich. 
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Część B – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się) / wychowawca 
 
Kryteria merytoryczne 

Kryterium Uzyskany wynik3 Uzyskana 
liczba punktów 

Średnia ocen  
z przedmiotów zawodowych  ……. / 30 pkt 

Średnia ocen  
z przedmiotów ogólnych  ……. / 20 pkt 

Ocena z języka angielskiego 
 

……. / 30 pkt 

Ocena z zachowania  
 
 

…… / 15 pkt 

Zaangażowanie 
w aktywności szkolne 

i pozaszkolne oraz 
dodatkowe osiągnięcia  

…… / 25 pkt 

Frekwencja  
na zajęciach szkolnych  …… / 10 pkt 

Mniejsze szanse4 

Zamieszkanie na terenach wiejskich TAK / NIE 

Niepełna rodzina                                TAK / NIE 

Niskie dochody na 1 członka rodziny TAK / NIE 

Udokumentowane problemy edukacyjne TAK / NIE 

Niepełnosprawność                            TAK / NIE 

Inne (jakie?) ……………………………………… 

…… / 20 pkt 

 Suma: 

…… / 150 pkt 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
1. Oświadczam, że jeśli zostanę zakwalifikowany/zakwalifikowana do udziału w projekcie, zobowiązuję się do 
sumiennego uczęszczania na zajęcia oraz wypełniania 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. W przypadku mojej rezygnacji z udziału w trwającym projekcie, deklaruję gotowość zwrotu kosztów z tym 
związanych. 
4. 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 

 
3 Pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów na koniec I semestru roku szkolnego 2022/2023. 
4 Zaznaczyć właściwą odpowiedź: TAK lub NIE i/lub dopisać w uzasadnionych przypadkach w polu „Inne”. 
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Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują (brane pod uwagę wyniki z końca I semestru 
roku szkolnego 2022/2023): 

a. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych, gdzie średnia ocen 3,0-3,99 

odpowiada 10 pkt; 4,0-4,99 odpowiada 20 pkt; 5,0-6,0 odpowiada 30 pkt. 

b. Średnia ocen z przedmiotów ogólnych, gdzie średnia ocen 3,00-3,49 odpowiada 

4 pkt; 3,50-3,99 odpowiada 8 pkt; 4,0-4,49 odpowiada 12 pkt; 4,50-4,99 

odpowiada 16 pkt; 5,0-6,0 odpowiada 20 pkt; 

c. Ocena z języka angielskiego, gdzie ocena „poprawna” odpowiada 5 pkt; „dobra” 

odpowiada 10 pkt; „bardzo dobra” odpowiada 20 pkt; „celująca” odpowiada 30 

pkt; 

d. Ocena z zachowania – gdzie ocena „poprawna” odpowiada 3 pkt; „dobra” 7 pkt; 

„bardzo dobra” 10 pkt, a „wzorowa” 15 pkt;  

e. Zaangażowanie w aktywności szkolne i pozaszkolne oraz dodatkowe osiągnięcia 

(udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, wolontariacie, 

członkostwo w klubach sportowych, grupach artystycznych, itd.) - max 25 pkt, po 

5 pkt za każdą aktywność. 

f. Frekwencja – 80-84,99% odpowiada 2 pkt; 85-89,99% - 5 pkt; 90-94,99% - 8 pkt; 

natomiast 95-100% odpowiada 10 pkt. 

g. Mniejsze szanse - uczestnicy z rodzin najbiedniejszych/zamieszkujący tereny 

wiejskie/mający problemy z adaptacją w środowisku rówieśniczym, uzasadnione 

problemy edukacyjne, niepełnosprawność i/lub inne - osoby te będą mogły 

otrzymać dodatkowo 20 pkt, przyznawanych wg klucza 0-10-20. Liczba punktów 

będzie zależna od ilości kryteriów mniejszych szans, spełnianych przez danego 

uczestnika – 10 pkt w przypadku spełniania 1 kryterium, 20 pkt za 2 i więcej. 

W sumie uczniowie mogą uzyskać w ramach rekrutacji 150 pkt. 


