Formularz aplikacyjny do projektu
„ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie”
realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
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

7.

Zawód

2. Adres zameldowania
8.

Ulica

9.

Numer domu

10.

Numer lokalu

11.

Miejscowość

12.

Kod pocztowy

3. Dane kontaktowe
13.

Numer telefonu

14.

Numer telefonu rodzica

15.

Adres e-mail

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku do celów projektu

Czyżew …………………………………………………………….…………………………
(data)

…………………………….....................……………
(podpis kandydata)

…………………………….....................……………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………..…………………………….
w Projekcie „ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie”. W przypadku rezygnacji z udziału
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich poniesionych kosztów uczestnictwa

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Formularz rekrutacyjny do projektu
„ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie”
realizowanego przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących i zawodowych
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
w ramach programu "Erasmus+

Część II - wypełnia Komisja Rekrutacyjna w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
Kryterium
15.

Max. liczba punktów

Umotywowanie gotowości
uczestnictwa w projekcie
weryfikowane na podstawie
rozmowy rekrutacyjnej

10

Poziom znajomości języka obcego
weryfikowany na podstawie
rozmowy rekrutacyjnej

10

Rekomendacje co najmniej dwóch
nauczycieli przedmiotów
zawodowych (2 rekomendacje - 2
pkt., 3 rekomendacje - 3 punkty, 4
rekomendacje - 4 punkty, 5
rekomendacji - 5 punktów)

5

18.

Średnia ocen w minionym roku
szkolnym

5

19

Ocena końcowa z zachowania w
minionym roku szkolnym

5

16.

17.

Przyznana
liczba punktów

20

Rekomendacje
samorządu
uczniowskiego/rady rodziców (jest1 pkt.; brak- 0 pkt.)

1

Część II – wypełnia Komisja Rekrutacyjna po zakończonej rozmowie rekrutacyjnej

21.

Suma punktów

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej:

 Kandydat/kandydatka został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie
 Kandydat/kandydatka nie został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie
 Kandydat/kandydatka nie został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie, ale został
umieszczony/a na liście rezerwowej
Czyżew …………………………………………
(data)
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
6. …………………………………………

