
   
 

Projekt:  „Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy”  
 

 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  

„Uczenie się przez całe życie”. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną, ani za sposób wykorzystania zawartych w niej 
informacji. 

 

 
data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego: …………………….. 

 
                                  

….….……………………… 
(podpis koordynatora projektu) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 
Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami:  

A. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

Imi ę (imiona):  Nazwisko:  

Data urodzenia:  Miejsce 
urodzenia:  

Seria i numer dowodu 
osobistego/ paszportu*:  PESEL:  

B. ADRES UCZNIA: 

Miejscowość:  Ulica:  Numer:  Powiat:  

Kod pocztowy: _ _ -_ _ _ Poczta:  Województwo:  

Tel. stacjonarny: 
Tel. komórkowy:  e-mail:  

Imiona i nazwiska 
rodziców:  

Osoba do kontaktów 
 (rodzic lub opiekun 
prawny /nr telefonu /  
stopień pokrewieństwa) 

 

C. SZKOŁA UCZNIA: 

Nazwa szkoły i adres szkoły:  Klasa:  

Wychowawca:  Specjalność:  

Średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych uzyskana na 
koniec I semestru nauki w 
roku szkolnym 2013/2014: 

 

Ocena z zachowania 
uzyskana na koniec 
I semestru nauki w roku 
szkolnym 2013/2014: 

 

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na koniec 
I semestru nauki w roku szkolnym 2013/2014:  

 
Potwierdzam  zgodność danych  uzupełnionych w części C formularza zgłoszeniowego:   

 
 
 

……………………………………………………. 
         *niepotrzebne skreślić  
                                                                                                                                      (data i podpis wychowawcy klasy)   
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D. OŚWIADCZENIE I DEKLARACJE UCZNIA: 

 

• oświadczam, że zapoznałam się z treścią szkolnego regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz regulaminu 
praktyk zagranicznych i akceptuję warunki powyższych regulaminów, 

• oświadczam, że nie brałam dotychczas udziału w Programie Leonardo da Vinci w ramach projektów 
IVT/PLM/VETPRO (konkursy 2007 – 2012), 

• 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) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji i realizacji projektu oraz  na uwiecznienie mojego wizerunku na zdjęciach 
i zamieszczenie ich na materiałach promocyjnych, 

• oświadczam, że posiadam / nie posiadam * opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• oświadczam, że pochodzę / nie pochodzę * z rodziny wielodzietnej (minimum troje dzieci w rodzinie), 

• oświadczam, iż podane  w formularzu informacje są zgodne z prawdą. 
 ……….........................................  

 (data  i czytelny podpis ucznia) 
*niepotrzebne skreślić 

E. CHOROBY PRZEWLEKŁE, STOSOWANE DŁUGOTRWALE LEKI, PRO BLEMY 
ZDROWOTNE (je śli nie występują, proszę wpisać nie dotyczy):  

 

F. OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO: 

 

• wyrażam zgodę na udział mojej córki w praktyce zagranicznej programu Leonardo da Vinci, 

• oświadczam, iż podane w formularzu informacje są zgodne z prawdą, 

• zapoznałam/em* się z  treścią szkolnego regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz regulaminu praktyk 
zagranicznych i akceptuję warunki powyższych. 

 
 
 
                                                                                             

 ………………........................................................  
(data i czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych ) 

*
niepotrzebne skreślić 

 
Dokumenty załączone do formularza zgłoszeniowego : 

1. kserokopia legitymacji szkolnej; 
2. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;  
3. kserokopia opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki zagranicznej (wydane przez, np. 

lekarza rodzinnego) – obowiązek dostarczenia w przypadku zakwalifikowania się do wyjazdu. 
 
 
*niepotrzebne skreślić  
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Wynik rekrutacji:  
 
Zgodnie z zasadami zawartymi w szkolnym regulaminie rekrutacji uczestników projektu, komisja rekrutacyjna 
w składzie: 
 

1. Dyrektor ZS 8 w Koszalinie  - mgr Elżbieta Mielnikiewicz 
2. Kierownik szkolenia praktycznego ZS 8  w Koszalinie - mgr Tatiana Kurylczyk 
3. Szkolny koordynator projektu -  mgr Dominika Majkowska 

 
przyznała następujące punkty: 
 

Elementy podlegające ocenie w procesie rekrutacji 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

 (0-25 pkt.) z testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego:  
 (0-25 pkt.) za średnią ocen z przedmiotów zawodowych na koniec I semestru nauki w roku 
szkolnym 2013/2014:  

(0-20 pkt.) za ocenę z zachowania na koniec I semestru nauki w roku szkolnym 2013/2014:   

(0-15 pkt.) za potwierdzoną sytuację społeczno-materialną:  

SUMA PUNKTÓW:  
 

 

Decyzją szkolnej komisji rekrutacyjnej, z dnia ……………… uczennica ……………………………………. 

została/ nie została*  zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

 

 

………………………………..…                                                                                          ……………………… 
(data i podpis koordynatora projektu)                                                                                                    (podpis dyrektora szkoły)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


