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FORMULARZ APLIKACYJNY 

do projektu „Mobilności zawodowe – ku lepszej przyszłości”  

Projekt realizowany w ramach programu PO WER  

przez Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy. 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza 

Część 1. wypełniana przez kandydata zainteresowanego udziałem w projekcie 

Dane podstawowe 

1.  Imię (imiona)  

2.  Nazwisko  

3.  Płeć  Kobieta             Mężczyzna 

4.  Data i miejsce urodzenia  

5.  PESEL  

6.  Klasa  

Adres zameldowania 

7.  Ulica  

8.  Nr domu  

9.  Nr lokalu  

10.  Nazwa miejscowości  

11.  Kod pocztowy  

Dane kontaktowe 

12.  Telefon
 

 

13.  Adres e-mail  

Informacje rekrutacyjne 
Ocena 

Punkty 

(wypełnia komisja) 

14.  Średnia ocen nauczania na zakończenie roku szkolnego 2015/2016   

15.  Ocena z języka angielskiego na zakończenie roku szkolnego 2015/2016   

16.  Ocena z przedmiotu zawodowego   

17.  Ocena z przedmiotu zawodowego   

18.  Ocena z przedmiotu zawodowego   

19.  Ocena zachowania   

Rozmowa kwalifikacyjna Punkty (wypełnia komisja) 

20.  Motywacja chęci wyjazdu na staż  

21.  Zaangażowanie kandydata w życie Szkoły i środowiska  

22.  Wypowiedź kandydata w języku angielskim  
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23.  Miejscowość i data wypełnienia formularza 
 

24.  Własnoręczny podpis Kandydata 

Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z 

Regulaminem rekrutacji do projektu.  

25.  

Własnoręczny podpis Rodzica 

(Podpis rodzica niezbędny jest wyłącznie w przypadku 
uczniów niepełnoletnich.) 

 

Część 2. wypełniana przez wychowawcę kandydata zainteresowanego udziałem w projekcie 

26.  
Rekomendacja 

Wychowawcy 

 Punkty 

(0 – 3   

wypełnia 

wychowawca) 

27.  

Data i podpis 

Wychowawcy  

 

Jednocześnie potwierdzam prawdziwość danych podanych przez Kandydata w 

części 1. 

Część 3. wypełniana przez Zespół Nauczycieli Kształcenia Zawodowego właściwy  

dla kandydata zainteresowanego udziałem w projekcie 

28.  

Opinia  

Zespołu Nauczycieli 

Kształcenia Zawodowego 

 Punkty 

(0 – 3   

wypełnia 

nauczyciel 

kształcenia 

zawodowego) 

29.  

Data i podpis 

przedstawiciela Zespołu 

Nauczycieli Kształcenia 

Zawodowego 
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30.  

Łączna suma punktów 

uzyskanych przez 

kandydata do projektu 

 

31.  
Decyzja Komisji 

Rekrutacyjnej 

 Kandydat/ kandydatka nie został/ nie została zakwalifikowany/ 

zakwalifikowana do udziału w projekcie; 

 Kandydat/ kandydatka nie został/ nie została zakwalifikowany/ 

zakwalifikowana do udziału w projekcie, ale został umieszczony/ została 

umieszczona na liście rezerwowej; 

 Kandydat/ kandydatka został/ została zakwalifikowany/ zakwalifikowana do 

udziału w projekcie. 

32.  
Data i podpisy członków 

Komisji Rekrutacyjnej 

 

 

 
 


