
 

 

 
 

Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie 

KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się̨ i kadry w sektorze 
kształcenia i szkolenia zawodowego 

             „Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” 
 

Część I Wypełnia kandydat 

1.Dane osobowe 

Nazwisko  Imię/Imiona  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  Nr i seria dowodu 
osobistego lub paszportu 

 

2a. Adres zamieszkania: 

Województwo  Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Telefon ucznia Adres e-mail ucznia 

  

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

Województwo  Ulica  Nr domu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

3.Dane rodziców/opiekunów prawnych Ojciec: Matka: 

Imię i nazwisko rodziców/ prawnych 
opiekunów 

  

Telefon kontaktowy   
 

OŚWIADCZENIA UCZNIA  

� Zobowiązuję się do terminowego i rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań 
wynikających z uczestnictwa w zagranicznym stażu Programu Erasmus+ „Szwedzki model 
rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” realizowanego w Szwecji oraz 
do aktywnej i systematycznej pracy podczas realizacji projektu.  

 
Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                          (czytelny podpis ucznia) 



 

 

 
 

� Deklaruję chęć uczestnictwa w stażu zawodowym w ramach Projektu „Szwedzki model rozwijania  
kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” w Szwecji, wyrażając tym samym chęć 
uczestnictwa w przygotowaniu językowo-kulturowym. 
 
Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                          (czytelny podpis ucznia) 

 

� Zapoznałem/-łam się z zasadami organizacji zagranicznego stażu realizowanego przez szkołę w 
ramach Projektu Erasmus+ „Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu  
zawodowym” organizowanego w Szwecji. 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                          (czytelny podpis ucznia) 

 

� Zobowiązuję się do terminowego dostarczenia wymaganej dokumentacji koordynatorowi Projektu  
„Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” 
 
Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                   (czytelny podpis ucznia) 

 

� Wyrażam zgodę na umieszczanie i udostępnienie mojego wizerunku w dokumentacji zdjęciowej 
z realizacji Projektu Erasmus+ „Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu 
zawodowym” na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook, Tik Tok) Szkół 
Ekonomiczno-Handlowych w Gdańsku do celów promocji i upowszechniania projektu. 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                          (czytelny podpis ucznia) 

� W razie zakwalifikowania się do udziału w stażu, deklaruję wolę przyjęcia szczepionki przeciw COViD-19? 
Zaznacz odpowiedź. 

TAK     /     NIE 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                          (czytelny podpis ucznia) 

� Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym  

 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis ucznia) 



 

 

 
 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 
przez Komisję rekrutacyjną ds. Projektu Erasmus+ „„Szwedzki model rozwijania kompetencji 
kluczowych w kształceniu zawodowym” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                          (czytelny podpis ucznia) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

� Zapoznałem/-łam się z zasadami organizacji zagranicznego stażu realizowanego przez szkołę w  
ramach Projektu Erasmus+ „„Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu 
zawodowym” organizowanego w Szwecji. 
 

Gdańsk, dnia……………2022                       …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki w zagranicznym stażu Programu Erasmus+ 
„Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” w Szwecji. 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� W razie nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w stażu zagranicznym zobowiązuję się do pokrycia związanych z 
tym kosztów.  

 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Erasmus+ „Szwedzki  
model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” w Szwecji. 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby syn/córka uczestniczył/a w Projekcie  
Erasmus + „Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” w 
Szwecji. 
 
Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

 

 
 

� W razie zakwalifikowania się syna/córki do udziału w stażu, deklaruję wolę przyjęcia przez syna/córkę 
szczepionki przeciw COViD-19? Zaznacz odpowiedź. 

TAK     /     NIE 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Informuję, że syn/córka: 

• Choruje na przewlekłe choroby:     TAK  NIE 

Jeśli “Tak”, jakie …........................................................................................................... 

• Przyjmuje leki stałe:       TAK  NIE 

Jeśli “Tak”, jakie …...........................................................................................................  

• Jest uczulony/a lub posiada nietolerancje pokarmowe   TAK  NIE 

             Jeśli “Tak”, to na co …...................................................................................................... 

 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Wyrażam zgodę na umieszczanie i udostępnienie wizerunku syna/córki w dokumentacji z 
realizacji Projektu Erasmus+ „Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu  
zawodowym”” na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook, Tik Tok) Szkół  
Ekonomiczno-Handlowych w Gdańsku do celów promocji i upowszechniania projektu. 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym  

 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych mojego syna/córki dla potrzeb rekrutacji przez Komisję rekrutacyjną ds. Projektu 
Erasmus+ „Szwedzki model rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” 
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) 
 

Gdańsk, dnia……………2022                         …………………......................... 

                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

 

 
 

 

Załącznik 1. do formularza rekrutacyjnego 
Dlaczego to właśnie TY chcesz odbyć praktyki zawodowej u pracodawcy w Szwecji, co Cię motywuje? 
 

 

Część II Informacje rekrutacyjne - wypełnia komisja rekrutacyjna 

Kryterium Przyznane punkty 
1.Ś́rednia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie pierwszej 
i drugiej klasy (włącznie z językiem angielskim zawodowym)  
 
6 pkt – od 5,1 do 6,0 średniej ważonej, 
5 pkt – od 4,1 do 5,0 średniej ważonej,  
4 pkt – od 3,1 do 4,0 średniej ważonej,  
3 pkt – od 2,1 do 3,0 średniej ważonej,  
0 pkt - poniżej 2,0 średniej ważonej,   

 

2. Ocena wychowawcy (zgodnie z kryteriami przyjętymi w Statucie Szkoły)  
 
ocena wzorowa: 6 pkt.  
ocena bardzo dobra: 5 pkt.  
ocena dobra: 4 pkt. 
ocena poprawna: 1 pkt.  
ocena nieodpowiednia: 0 pkt.  
ocena naganna: 0 pkt.  

 

3. Test sprawdzający z języka angielskiego 
 
6 pkt– od 98% punktów możliwych do uzyskania, ocena celująca 
5 pkt – od 85% punktów możliwych do uzyskania, ocena bardzo dobra 
4 pkt – od 70% punktów możliwych do uzyskania, ocena dobra 
3 pkt – od 55% punktów możliwych do uzyskania, ocena dostateczna 
 2 pkt – od 40% punktów możliwych do uzyskania, ocena dopuszczająca 
0 pkt – poniżej 40% punktów możliwych do uzyskania, ocena niedostateczna 

 

4. Kandydat/-ka z mniejszymi szansami  
 
 TAK 
 
 NIE 
 
Punkty możliwe do uzyskania od 1 pkt. do 6 pkt. przyznane decyzją komisji 
rekrutacyjną. 

 

5. Stopień motywacji kandydata/-ki 
Punkty możliwe do uzyskania od 0 pkt. do 10 pkt. przyznane decyzją Komisji 
Rekrutacyjną, na podstawie złożonego uzasadnienia do formularza zgłoszeniowego. 
 

 

Łączna liczba punktów  

  

 

 

 



 

 

 
 

Dostarczono wymagane dokumenty: 

� Formularz rekrutacyjny 

� Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

� Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w Projekcie „Szwedzki model rozwijania  
kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym”. 

 

Decyzja komisji:  

� Kandydat/Kandydatka nie został/a zakwalifikowany/a do Projektu 

� Kandydat/Kandydatka został/a zakwalifikowany/a do Projektu 

� Kandydat/Kandydatka został/a zakwalifikowany/a do Projektu i umieszczony/a na liście 
rezerwowej 

  

Podpisy Komisji Rekrutującej: 


