
                           
 
  

 

Formularz aplikacyjny do projektu  
"Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" 

 realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy  
w ramach programu "Erasmus+" 

 

Część I - wypełnia osoba zainteresowana udziałem w projekcie 

 

1. Informacje podstawowe: 

1. Nazwisko  

2. Imię  

3. Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5. PESEL  

6. Klasa  

2. Adres zameldowania: 

7. Ulica  

8. Numer domu  

9. Numer lokalu  

10. Miejscowość, 

powiat, gmina 

   

11. Kod pocztowy  

3. Dane kontaktowe: 

12. Numer telefonu  

13. Numer telefonu 

rodzica 

 

14. Adres e - mail  

4. Dane o uczestniku mobilności 

Obszar wg stopnia urbanizacji 
(DEGURBA) 

o miasto 

o wieś 

Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez 
osób pracujących 

 Osoba w innej 
niekorzystnej sytuacji 
społecznej (inne 
niż wymienione obok) 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej 
i dzieci  

  

 

 

 

 

 



                           
 
  

 

5. Dane do rekrutacji: 

 Liczba punktów 
(wypełnia komisja 
rekrutacyjna) 

15. Ocena z języka obcego na koniec roku szkolnego 

2014/2015 lub na świadectwie gimnazjalnym (klasa I) 

  

16. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych 

na koniec roku szkolnego 2014/2015 (klasy III i IV) 

  

17. Ocena z praktyki zawodowej/ zajęć praktycznych na 

koniec roku szkolnego 2014/2015 (klasy III i IV) 

  

18. Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 

2014/2015 lub na świadectwie gimnazjalnym (klasa I) 

  

19. Działania kandydata podejmowane w życie szkoły w roku szkolnym 

2014/2015 lub w III klasie gimnazjum (klasa I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Średni miesięczny dochód brutto na 1 członka 

rodziny (z ostatnich 6 miesięcy) 

  

21. Uzasadnienie chęci odbycia stażu zagranicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

 Zapoznałem/ zapoznałam się z zasadami rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych. 

22. Miejscowość i data wypełnienie formularza 

 

 

23. Własnoręczny podpis kandydata 

 

 

24. Podpis rodzica   



                           
 
  

 

część II wypełnia wychowawca osoby zainteresowanej udziałem w projekcie 

25. Rekomendacja wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

26. Data i podpis wychowawcy potwierdzający 

dane przedstawione przez kandydata w 

części I 

 

 

część III wypełnia nauczyciel przeprowadzający test oraz rozmowę kwalifikacyjną z 

języka obcego 

27. Liczba punktów uzyskana z testu 

językowego 

  

28. Liczba punktów uzyskana z rozmowy 

sprawdzającej umiejętności językowe 

  

29. Data i podpis nauczyciela 

przeprowadzającego test i rozmowę 

  

 

część IV wypełnia komisja rekrutacyjna 

30. Suma punktów z rekrutacji  

 

31. Decyzja komisji rekrutacyjnej  Kandydat/ kandydatka został/ została 

zakwalifikowany/ zakwalifikowana do udziału w 

projekcie 

 Kandydat/ kandydatka nie został/ nie została 

zakwalifikowany/ zakwalifikowana do udziału w 

projekcie 

 Kandydat/ kandydatka nie został/ nie została 

zakwalifikowany/ zakwalifikowana do udziału w 

projekcie, ale został umieszczony/ umieszczona na 

liście rezerwowej 

32. Data i podpis członków 

komisji rekrutacyjnej 

 

 

 

 


