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DEKLARACJA KANDYDATA 
 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) 

w przedsięwzięciu pn. „Historyczne wędrówki po Europie – Granada w oczach 

współczesnej młodzieży” realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU (wypełnia uczeń/uczennica*) 

 

Oświadczam, że: 

1. jestem uczniem/uczennicą* klasy ……... kierunku 

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

w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie 

2. w roku szkolnym 2020/2021 uzyskałem/am*ocenę z zachowania z drugiego semestru: 

………………………………………………………………………….. 

3. w roku szkolnym 2020/2021 uzyskałem/am* frekwencję z drugiego semestru: 

…………………………………………………………………………………….. 

4. w roku szkolnym 2020/2021 brałem/am* udział w następujących działaniach na rzecz 

klasy lub szkoły: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Czy brałeś udział w projekcie PO WER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów”: 

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

6. adres mojego zamieszkania znajduje się na obszarze miejskim/wiejskim 

 

 

 

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

(data i podpis wychowawcy)      (data i podpis ucznia/uczennicy*) 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Opinia odnośnie zaangażowania ucznia w życie szkoły (wypełnia wychowawca) 

 

Opinia wychowawcy odnośnie zaangażowania ucznia w życie szkoły, motywację do 

współpracy rówieśniczej przy wykonywaniu klasowych zadań grupowych oraz rozwoju 

własnych kompetencji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

(data i podpis wychowawcy) 
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Ocena motywacji: 

ANKIETA MOTYWACYJNA 

Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z 

poniższymi stwierdzeniami stawiając krzyżyk w 

odpowiednim polu 

Zdecydowa

nie się 

zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 
Trudno 

powiedzieć 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

Zdecydow

anie się 

nie 

zgadzam 

Chcę wziąć udział w projekcie „Historyczne wędrówki 

po Europie – Granada w oczach współczesnej 

młodzieży” i ukończyć mobilność w Hiszpanii, przez 

co zwiększę swoje szanse na znalezienie pracy, 

zdobędę nową wiedzę i umiejętności. 

     

Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności daje mi dużą 

satysfakcję. Dostrzegam potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju. 

     

Gdy raz obiorę dany cel dążę do jego osiągnięcia.      

Początkowe trudności w nabywaniu nowych 

umiejętności jeszcze bardziej motywują mnie do 

zaangażowania w dalszą naukę. 

     

Wg mnie udział w projekcie „Historyczne wędrówki 

po Europie – Granada w oczach współczesnej 

młodzieży” zwiększy moje szanse na znalezienie 

lepszej pracy w przyszłości. 

     

 

Dokumenty załączone do formularza zgłoszeniowego : 

1. Legitymacja szkolna (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

2. Dowód osobisty lub paszport (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), ewentualnie 

kserokopia złożonego wniosku o paszport, dowód. 

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

             (data i podpis ucznia/uczennicy*) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niewłaściwe skreślić 
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………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów 

 

……………………………………………………  

 

…………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów  

 

………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

 

  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………..…………… w projekcie 

„Historyczne wędrówki po Europie – Granada w oczach współczesnej młodzieży” realizowanym w ramach 

projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 

uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie oraz akceptuję postanowienia regulaminu 

uczestnictwa w projekcie.  

Uwagi dotyczące ewentualnych zaleceń lekarskich o braku przeciwwskazań na odbycie mobilności 

zagranicznej w przypadku choroby przewlekłej, informacja o konieczności zażywania leków (obowiązek 

dostarczenia w przypadku zakwalifikowania się do wyjazdu) oraz informacje o alergiach na żywność: 

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

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

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

 

 

 

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

    (Data i czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 


