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1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu „Włoski staż oknem na świat” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078537 w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego 

ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

W ramach projektu 2 grupy uczniów wyjadą na dwutygodniowe  praktyki zawodowe  

do Rimini we Włoszech w terminie  

od 5-18 września 2021 i od 19 września do 2 października 2021 roku. 

(bardzo proszę o podkreślenie terminu stażu, w którym chcesz wziąć udział) 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)  

 

Dane podstawowe kandydata/tki                                                             KLASA: 

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 ponadgimnazjalna 

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2   

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 „Międzynarodowa 
mobilność edukacyjna 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 nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie zgodnie z  
art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego z siedzibą 
w Rzeszowie adres: ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów 

 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe   

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7364-podstawy-programowe
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Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania 
przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:  
sekretariat@zs3.resman.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. 
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.  
 

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
IMIĘ I NAZWISKO 

RODZICA / PRAWNEGO 

OPIEKUNA 

STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

(zakreślić) 

TEL. KONTAKTOWY 
ADRES ZAMIESZKANIA  

z kodem pocztowym 

 

matka / ojciec / opiekun prawny 

  

 

 

 

 

 

matka / ojciec / opiekun prawny 

  

 

 

 

 

                                                                            

   __ 

_______________________________ 
 podpis ucznia 
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2. ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W PROJEKCIE ERASMUS+ 

Wyrażam niniejszym zgodę na udział mojego syna/mojej córki   

 

_________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, klasa) 

 

w projekcie unijnym realizowanym przez ZS nr 3 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021, w tym na wyjazd na 

zagraniczny staż do Włoch. 

Zobowiązuję się równocześnie do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych dla rodziców i uczestników odnośnie 

działań realizowanych w ramach projektu, w tym organizacji zagranicznego stażu we Włoszech. 

Zobowiązuję się (jeśli będzie taka konieczność) pokryć koszty testu na obecność Covid-19 

u mojego dziecka. 
Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka reprezentował/a szkołę podczas wyjazdów zagranicznych, jaki podczas 

działań lokalnych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw  2018, poz. 1000) 

 

                         

____________________________________________________________________________________________- 
(miejscowość, data)                                                            podpisy matki, ojca / prawnych opiekunów 

 

 

3. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA 

Oświadczam niniejszym, że mój syn/moja córka  

 

_________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, klasa) 

 

nie choruje aktualnie na żadne choroby uniemożliwiające wykonywanie pracy fizycznej w ramach praktyk 

zawodowych w wybranej specjalności kształcenia i nie ma stwierdzonych przeciwwskazań lekarskich do pracy w 

wybranym zawodzie. 

Inne długotrwałe schorzenia np. alergie, podatność na udar słoneczny, choroby narządu ruchu, przeciwwskazania do 

dłuższej podróży autobusem lub samolotem, alergie, w tym alergie pokarmowe – wymienić. Czy zalecane jest żywienie 

dietetyczne?   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

Czy syn/ córka pozostaje pod stałą kontrolą lekarską? Jeśli tak podać nazwę przychodni/ szpitala, telefon placówki, 

nazwisko lekarza prowadzącego. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Leki przyjmowane przez syna/córkę:  

________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                  podpisy matki, ojca / prawnych opiekunów 
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4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Część B – wypełnia kandydat(tka) 

l.p. Kryterium Wartość 

liczbowa 

1.  średnia ocen śródrocznych roku szk. 2020/2021  

2.  średnia ocen śródrocznych z przedmiotów zawodowych roku 

szk. 2020/202 

 

3.  zaangażowanie w życie Szkoły, praca w wolontariacie i 

organizacjach młodzieżowych, udział w konkursach, turniejach 

i olimpiadach z przedmiotów zawodowych i językowych 

 

4.  ocena śródrocznych z zachowania roku szk. 2020/2021  

5.  Ocena śródroczna z języka angielskiego/włoskiego w roku szk. 

2020/2021 

 

Ocena śródroczna z języka angielskiego zawodowego w roku 

szk. 2020/2021 

 

 

 

Uzasadnienie chęci wyjazdu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

data i podpis kandydata(tki)/wychowawcy/ 
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5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTUO WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHORAZ O UCZESTNICTWIE W INNYCH 

PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
1. Oświadczam, że przed przystąpieniem do projektu „Włoski staż oknem na świat” realizowanego w ZS nr 3 w 

Rzeszowie nie uczestniczyłem/-łam w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

*W przypadku uczestnictwa w innym projekcie, proszę wypełnić poniższe pola: 

 

Nazwa 

projektu_________________________________________________________________________________________ 

Okres i miejsce realizacji 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu „Włoski staż oknem na 

świat” zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw 2018, poz. 1000) 

3. Deklaruję chęć uczestnictwa w w.w. projekcie, wyrażając tym samym chęć uczestnictwa w zajęciach 

przygotowujących do wyjazdu oraz czterotygodniowych praktykach zagranicznych. 

4. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz pozostałymi regulaminami. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________                         
(miejscowość, data)                                                  podpis ucznia 

                                                                

 

 

                                                                           ________________________________________________ 
                                                         podpisy matki, ojca / prawnych opiekunów 

 

 


