POWERVET_2018_Zal_VII_VIII_Formularz zgłoszeniowy (osoba ucząca się)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
do projektu EUROPEJSKIE STAŻE o numerze 2018-1-PL01-KA102-047590 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 zawodowego

1

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów

2

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny (20../20..)
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (dalej zwanym „RODO”
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.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w
Ełku, adres: ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie
przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod
adresem e-mail: zsme@elk.edu.pl.
Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także
prawo do przenoszenia danych.
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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Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw.
państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym
projektem.
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

…………………………………….…….
data i podpis kandydata/tki
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność (dotyczy
kandydata/tki niepełnoletniego/niej).
………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna
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Część B
Ankieta rekrutacyjna….
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
Projekt „Europejskie staże”
Nr projektu: 2018-1PL01-KA102-047590
Kraj stażu: Hiszpania
Grupa docelowa: 32 uczestników + grupa rezerwowa
Ankieta składa się z 4 części: pierwszą wypełnia uczeń, drugą Rodzice/Opiekunowie. Ankieta zostaje oddana
wychowawcy, który uzupełnia ją o informacje w cz. trzeciej. Wypełniona ankieta zostanie przekazana komisji
rekrutacyjnej.
Ełk, dn………………………
1. Część dla ucznia
Imię i nazwisko, Klasa .................................................................................................................................................
Imię i nazwisko wychowawcy .....................................................................................................................................
Zawód.........................................................................................................................................................................
Zaznacz właściwe odpowiedzi przy nr pytania lub odpowiedzi TAK/NIE.
A:
1. Czy byłaś/byłeś kiedyś za granicą Polski?

TAK/NIE

2. Czy jesteś objęty ubezpieczeniem społecznym? (Czy rodzice pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub
są bezrobotni)?

TAK/NIE

3. Czy masz dokument uprawniający Cię do poruszania się po terenie UE (dowód osobisty lub paszport/)?
TAK/NIE
4. Czy zapoznałeś się już z celami projektu (ulotka informacyjna o projekcie), chciałbyś dowiedzieć się
czegoś jeszcze (najważniejsze wg Ciebie informacje):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ......
B:
1.

Czy uczysz się języka obcego? Jeśli tak, to napisz jakiego?

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

2.

Czy potrafiłbyś porozumieć się z obcokrajowcem, który pyta Cię np. o drogę na ulicy?

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

3.

Ile godzin tygodniowo poświęcasz na naukę języka obcego?

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

4.

Czy posługujesz się telefonem typu smartfon?

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

5.

Jeśli NIE to czy masz odtwarzacz MP3/4?

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

C:
1. Czy poinformowałaś/łeś już rodzinę o planowanym wyjeździe na staż?

TAK/NIE

Jeśli tak to napisz kilka słów dotyczących reakcji rodziny na wyjazd:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy masz w domu dostęp do komputera?

TAK/NIE
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3. Czy korzystasz z poczty e-mail?

TAK/NIE

4. Czy masz adres e-mail?

TAK/NIE

5. Jeśli masz dostęp do internetu to czy możesz korzystać ze SKYPE’a w domu/miejscu zamieszkania
bliskich (darmowe rozmowy telefoniczne przez internet?)?

TAK/NIE

6. Czy obawiasz się czegoś podczas wyjazdu? Jeśli tak to napisz czego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Napisz w kilku słowach jakiej pomocy ze strony szkoły oczekiwałbyś przed wyjazdem od organizatorów
projektu (w tym zawodowego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
(podpis ucznia)
2. Część dla rodziców:

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na wyjazd syna/córki na 3-tygodniowy staż zawodowy finansowany ze
środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS+ (program pokrywa koszt przygotowania
pedagogiczno-językowo – kulturowego, koszt przejazdu na miejsce, pobytu (zakwaterowania
i wyżywienia), ubezpieczenia). Program stażu będzie integralną częścią umowy o odbycie stażu
(właściwe zakreślić).

TAK/NIE

2. Rodzina składa się z ………………… osób, w tym liczba dzieci uczących się: ………………
3. Gdzie zamieszkuje Państwa rodzina? (właściwe zakreślić)
Wieś/miasto
4. Główne źródła dochodów w Państwa rodzinie stanowią:
a) dochody z prowadzenia własnej firmy
b) dochody z pracy
c)

z emerytury

d) z renty
e) dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego
f)

zasiłki

5. Aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) średni miesięczny dochód netto na osobę wynosi
………………..…………….zł.

………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)
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3. Część dla wychowawcy:
Kategoria

Dane / opis (wypełnia wychowawca):

Liczba
punktów
(wypełnia koordynator
projektu):

Średnia ocen z przedmiotów
zawodowych
za
okres
poprzedzający rekrutację:
Ocena z języka angielskiego za
okres poprzedzający rekrutację:
Ocena z zachowania za okres
poprzedzający rekrutację:
Zaangażowanie w życie szkoły:
- reprezentowanie szkoły w
konkursach i olimpiadach,
- udział w zawodach sportowych,
- udział w imprezach szkolnych,
- praca na rzeczy klasy / szkoły
- uczestnictwo w inicjatywach
edukacyjnych / społecznych
- inne

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis wychowawcy

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis kandydata(tki)
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność (dotyczy
kandydata/tki niepełnoletniego/niej).

………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis koordynatora projektu

………………………………………………………………………………………..……….
data i podpis członków komisji rekrutacyjnej

