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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000008011. 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, mobilność edukacyjna uczniów i kadry, współfinansowany przez Unię 

Europejską,  program  Erasmus+, realizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. 

 
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 

Liczba ukończonych lat kształcenia (0/1/2/3)   

Rok szkolny (2021./2022)klasa   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu nr 
2021-1-PL01-KA121-VET-000008011, w ramach programu Erasmus+, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182, z późn. zm.). 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

➢ administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej z 

siedzibą w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj. 

➢ Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania 

przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod rcezbilgoraj@lbl.pl 

➢ podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z przedsięwzięciem o 

numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000008011. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskie, programu Erasmus +, 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, mobilność Edukacyjna uczniów i kadry; 

➢ dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat; 

➢ 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 

 

 

 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  
 

 

…………………………………………. 

data i podpis rodziców/opiekunów 
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Część B – wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

 

1. Umiejętności językowe – ocena z języka angielskiego na koniec ubiegłego semestru  

(0-6 pkt) ……… 

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie poprzedniego semestru 

(średnia ocen x 2 – maks. 12pkt) …………. 

3. Zachowanie   

                (0-6pkt) ……… 

4. Test z zakresu przedmiotów zawodowych  

                (0-8pkt) ……… 

5. Rozmowa kwalifikacyjna (motywacja do odbycia stażu, zaangażowanie w życie szkoły, znajomość języka          

angielskiego) (0-10pkt) ……… 

6. Kwalifikacja uczniów ze względu na rok nauczania  

                (0-3pkt) …………. 

7. Praca ucznia na rzecz szkoły, postawy prospołeczne  

(0-5pkt) …………. 

 

 

Razem punktów (max 50 ) ……………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………………..………. 

data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej 


