
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie pt.: „Grecja kluczem do sukcesu zawodowego”,  

w Programie Erasmus Plus; Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000011110  

dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie 

kierunek technik eksploatacji portów i terminali, technik analityk oraz technik hotelarstwa 

 

1. Dane osobowe: 

Nazwisko  Nazwisko rodowe  

Imię  
Imię 2 (jeśli wpisane w dowodzie 

osobistym) 

 

 

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL            
 

Nr i seria dowodu osobistego  

lub paszportu 
 

Obywatelstwo  
Data ważności dowodu 

osobistego  lub paszportu 
 

2a. Adres zamieszkania: 

Województwo  Ulica/numer domu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Powiat  Obszar wiejski/miejski  

Telefon kontaktowy ucznia Adres e-mail ucznia 

  

2b. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

Województwo  Ulica/numer domu  

Kod pocztowy 

(poczta) 
 Miejscowość  

3. Dane rodziców/opiekunów prawnych Ojciec: Matka: 

Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów 
  

Telefon kontaktowy  
  

Dane prawnych opiekunów (uzupełnić w razie gdy 

opiekunami prawnymi nie są rodzice) 

 

Nazwa szkoły 

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie 

ul. Warszawska 20 

35-205 Rzeszów 

Klasa  
Kierunek 

 

Wychowawca  

 

Uzasadnienie ucznia dlaczego chce wyjechać na praktyki zagraniczne:  

 

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

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

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

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



 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

 

1. Deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie, wyrażając tym samym chęć uczestnictwa w kursie 

językowym, kulturowym, pedagogicznym i dwutygodniowych praktykach zagranicznych. 

2. Zobowiązuję się do terminowego i rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających 

z uczestnictwa w zagranicznych praktykach Programu Erasmus Plus oraz aktywnej 

i systematycznej pracy podczas realizacji projektu. 

3. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym 

i wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb 

rekrutacji przez pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie, pracujących przy realizacji 

Projektu „Grecja kluczem do sukcesu zawodowego” zgodnie  z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 

zmianami). 

4. Zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa i Rekrutacji do projektu pt.: „Grecja kluczem do 

sukcesu zawodowego” oraz akceptuję wszystkie postanowienia które są w nim zawarte. 

5. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

6. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi  podczas 

uczestnictwa w projekcie dla działań informacyjno-promocyjnych;  

7. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

zajęć, w których będę uczestniczyć, mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz 

wykorzystane w materiałach informacyjno - promocyjnych.  

 

 

......................................................                               ………………………………................................ 
             (Data i czytelny podpis ucznia)                                           (Data i czytelne podpis rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

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 czytelny podpis ucznia) 

  



 
 

 

 

………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów 

 

……………………………………………………  

 

…………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów  

 

………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

 

  

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

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

w Programie Erasmus Plus Projekt pt.: „Grecja kluczem do sukcesu zawodowego” 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 

praktyk zagranicznych 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) 

 

 

Zobowiązuje się do posiadania certyfikatu potwierdzającego pełne 

zaszczepienie przeciwko COVID-19 na dzień 24 kwietnia 2022. 

 

 

 

…..................................................                      ……………………......................................................   
(Data i czytelny podpis ucznia)               (Data i czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)  



 
 

 

 

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG NAUKI 
(poniższe dane uzupełnia wychowawca klasy) 

 

Średnia ocen z pierwszego semestru w roku szkolnym 

2021/2022 – maksymalnie 40 pkt.,  

 

 

 

……………………………………………… 

Liczba przyznanych 

punktów:  

 

 

 

Ocena z zachowania z pierwszego semestru w roku szkolnym 

2021/2022 – maksymalnie 30 pkt.,  

 

 

 

………………………………………………… 

Liczba przyznanych 

punktów:  

 

 

Zaangażowanie w życie szkoły, praca w wolontariacie i 

organizacjach młodzieżowych, udział w olimpiadach, 

konkursach i turniejach – maksymalnie 20 pkt.,  

 

 

…………………………………………… 

Liczba przyznanych 

punktów:  

 

Opinia wychowawcy klasy:  

 

…………………………………………………….…………………………………………

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

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

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

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

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

 

 

 
 

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

(Data, podpis wychowawcy) 

 


