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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do Projektu: „Zawodowo-międzynarodowo 2” 

Nr Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067114, 

w ramach Programu Erasmus Plus,  

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  

Dane podstawowe kandydatki/kandydata 

Imię   

Nazwisko   

Płed    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunówTelefon 

kontaktowy do rodziców/opiekunów 
 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunówTelefon 

kontaktowy do rodziców/opiekunów  

Informacje o kandydatce/kandydacie 

Zawód, w którym kształci się uczeo   

Szkoła i Klasa   

Nazwisko i imię wychowawcy   

Liczba ukooczonych lat kształcenia zawodowego   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zawartych w formularzu dla celów 

rekrutacji do Projektu oraz udziału ucznia w Projekcie po zakwalifikowaniu się do niego. 

Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem 

obowiązujących przepisów RODO: 
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Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu realizowanego ze środków Programu 

Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich 

danych osobowych do systemów informatycznych , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja „Efekt Motyla” z siedzibą w 

Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce 

oraz podmiot, który uczestniczy w realizacji projektu- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w 

Końskich 

 

Szkoła: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich wyznaczyła osobę odpowiedzialną za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem e-mail: zsp1kon@gmail.com  

 

Wnioskodawca: Fundacja „Efekt Motyla” wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem e-mail : od@fundacjaefektmotyla.pl 

 

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. 

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze 

wspomnianym projektem. 

 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

 

................................................ ………………………………… 

miejscowość i data  podpis kandydatki/kandydata 

 

…………………………………. …………………………………. 

miejscowość i data   podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

mailto:zsp1kon@gmail.com
https://poczta.o2.pl/d/
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

na wyjazd ucznia na praktyki zawodowe za granicę 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki(podopiecznego/ej): 

................................................... ur..............................., na udział w Projekcie: 

 „Zawodowo-międzynarodowo 2”, Nr Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067114, 

realizowanego w ramach programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry.  

 

Rekrutacja uczestników przeprowadzona będzie w formie Konkursu. W ramach Projektu 

uczniowie wyjadą na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. W Wyjeździe weźmie 

udział 16 uczniów oraz 2 opiekunów dorosłych. 

 

a) Praktyki zawodowe dla 5 uczniów technikum elektrycznego i 11 uczniów technikum 

architektury krajobrazu, odbędą się w dniach 10.04-24.04.2023 r.* w Maladze 

(Hiszpania) 

 

* Planowany termin i kraj mogą ulec zmianom w zależności sytuacji epidemicznej w Europie.Termin nie 

dotyczy dni przeznaczonych na podróż. 

 

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny –wszystkie koszty pokrywa w całości 

program unijny ERASMUS PLUS. 

 

 

……………………………………………………. 

/imię i nazwisko rodziców /opiekunów 

 

Data: ........................          Podpis rodzica/opiekuna................................................................. 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

 

Informacje rodziców/opiekunów na temat zdrowia uczestnika 

Projektu Erasmus Plus: 

„Zawodowo-międzynarodowo 2” , 

Numer Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067114, 

Nazwisko i imię ucznia .................................................................................... 

Data urodzenia ............................................................. 

Numer PESEL ................................................................. 

Czy dziecko choruje na  choroby przewlekłe?  (jakie?)  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Czy dziecko ma alergię? Na 

co?)............................................................................................................................................. 

Czy dziecko przyjmuje leki? (jakie?) 

....................................................................................................................................................

Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? (jakiej?) 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Uwagi rodziców/opiekunów: 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

……………………………………….. 
/imię i nazwisko rodziców /opiekunów 

 

 

 

Data: ........................          Podpis rodzica/opiekuna................................................................. 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

 

Zgoda rodziców / opiekunów  uczestnika Projektu na leczenie, badania ambulatoryjne 

oraz podawanie leków  

w razie konieczności podczas pobytu na stażu w Hiszpanii.  

 

Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia zdrowia fizycznego, psychicznego lub 

zagrożenia życia mojego syna/córki (podopiecznego/ej):  

.................................................................................... ur............................, 

zam........................................................................... 

biorącej / biorącego udział w  Projekcie: „Zawodowo-międzynarodowo 2” , 

Numer Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067114, 

realizowanego   w   ramach   programu   Erasmus   Plus Mobilność Edukacyjna osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego,  ()., wyrażam zgodę  : 

 na  badania,  leczenie  ambulatoryjne  i  szpitalne  w  poradniach  oraz  placówkach 

leczniczych,  

 na  zabiegi  diagnostyczne,  zabiegi  chirurgiczne  i  operacyjne,  znieczulenie  

miejscowe, narkozę,  

 na konsultację psychiatryczną i psychologiczną,  

 na leczenie stomatologiczne,  

 na podawanie przez opiekunów z ramienia szkoły  leków przepisanych przez lekarza 

pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę lub środków farmakologicznych doraźnych w 

sytuacjach np. gorączki, bólu, podczas pobytu dziecka w Hiszpanii.  

......................................................................................... 

 /imię i nazwisko rodziców /opiekunów/ 

 

 ......................................................................................  

/adres/ 

 

 ......................................................... 

/telefon/ 

.................................................................................... 

data podpis rodziców / opiekunów 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

uczestnika Projektu (uczestnik niepełnoletni) 

 

Ja,  ……………………………..................................................................... zamieszkały  

w..........................................................., legitymujący się dowodem osobistym o numerze i 

serii ....................................., posiadający numer PESEL .......................................... udzielam 

niniejszym zezwolenia na rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka/osoby  

niepełnoletniej  będącej  pod  moją  opieką  prawną: 

..................................................................   podczas  realizacji  zadań  w związku z 

uczestnictwem w projekcie Erasmus Plus :  „Zawodowo-międzynarodowo 2”, Numer Projektu: 

2022-1-PL01-KA121-VET-000067114. 

Zezwolenie    niniejsze obejmuje  wykorzystanie  wizerunku  (zdjęć  i  innych  materiałów) w 

dowolnych mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 

……………………                                                    …………..…………………………. 

 data podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

uczestnika Projektu (uczestnik pełnoletni) 

 

Ja,  ……………………………………................................................................... zamieszkały  

w ..............................................................., legitymujący się dowodem osobistym o numerze i 

serii ..................................................................., posiadający  numer  PESEL  

.................................  udzielam  niniejszym  zezwolenia  na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku  w związku  moim  uczestnictwem  w  projekcie  Erasmus Plus : „Zawodowo-

międzynarodowo 2” Numer Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000067114. Zezwolenie niniejsze 

obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku (zdjęć i innych materiałów) w dowolnych  

mediach oraz w innych materiałach, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

 

 

 

………………………………….. …………………………………... 

      data          podpis uczestnika 
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

Informacja o wynikach ucznia 

………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

L.p. 

Nazwa kryterium 
Informacja 

wychowawcy 
klasy 

Punktacja 

Liczba uzyskanych 
punktów (wypełnia 

Komisja 
Rekrutacyjna) 

1 średnia ocen 
semestralnych z 
przedmiotów 
zawodowych w I 
semestrze w roku 
szkolnym 2022/2023 

 do 2,9 – 0pkt od 3,0 do 3,5 
– 5 pkt. od 3,6 do 3,9 -10 
pkt. od 4,0 do 4,5 – 20 pkt. 
od 4,6 do 5,0 – 30 pkt. 
powyżej 5,0 – 40 pkt. 

 

2 ocena z zachowania 
w I semestrze w roku 
szkolnym 2022/2023 

 0 pkt dobra – 10 pkt. bardzo 
dobra – 20 pkt. wzorowa – 
30 pkt. 

 

3 rozmowa 
kwalifikacyjna w 
języku angielskim 

 poniżej oceny dostatecznej 
– 0 pkt ocena dostateczna -
5 pkt. ocena dobra – 10 pkt. 
ocena bardzo dobra - 20 
pkt. ocena celująca – 30 
pkt. 

 

4 miejsce 
zamieszkania 

 wieś-10 pkt., miasto-5 pkt.  

5 narodowość  Ukraina:+5pkt  

6 stopień motywacji do 
odbycia 
dokształcenia 
zawodowego poza 
granicami kraju 

 0-10 pkt.  

 

data ...........................          

podpis wychowawcy klasy:                                             ………………………………………… 

 

data ...........................              

 

podpis Koordynatora szkolnego:         …………………………………………… 
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Załącznik nr 8 

do Regulaminu Rekrutacji uczniów  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa (zgodnie z zasadami 

rekrutacji). 

2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do 

zawarcia Umowy o praktykę zawodową w Projekcie w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły. 

3. W ramach udziału w Projekcie Uczestnik ma prawo do: 

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie; 

b) dostępu do bieżących informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej Szkoły, bądź 

przekazywanych bezpośrednio Uczestnikowi; 

c) udziału w zajęciach przygotowawczych realizowanych w ramach Projektu; 

d) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przygotowawczych; 

e) zagwarantowanego dojazdu do miasta odbywania zagranicznej praktyki zawodowej i powrotu do Polski; 

f) zakwaterowania; 

g) transportu lokalnego z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania praktyki zawodowej; 

h) ubezpieczenia na czas wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, 

odpowiedzialności cywilnej; 

i) otrzymania certyfikatów uczestnictwa w Projekcie; 

j) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy. 

4. W ramach udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i przestrzegania jego postanowień; 

b) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu; 

c) aktywnego uczestniczenia w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego. 

d) potwierdzania udziału w zajęciach przygotowawczych własnoręcznym podpisem na listach obecności; 

e) wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych; 

f) bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego 

udział w Projekcie; 

g) zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych; 

h) podpisania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej w wymaganych terminach, związanych z 

poprawną realizacją Projektu; 

i) wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym oraz działaniach upowszechniających rezultaty Projektu. 

5. W okresie odbywania zagranicznej praktyki zawodowej Uczestnik zobowiązany jest do : 
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a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania 

wewnętrznych regulaminów zagranicznych podmiotów przyjmujących Uczestnika na praktykę zawodową oraz 

stosowania się do poleceń opiekuna praktyki; 

b) przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania praktyki zawodowej oraz 

wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania Projektu; 

c) sumiennego realizowania programu praktyki oraz systematycznego prowadzenia dziennika praktyki 

zawodowej. Zwolnienie z zajęć praktycznych może odbyć się jedynie na podstawie zwolnienia lekarskiego. 

d) bieżącego informowania opiekuna grupy o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację 

programu praktyk zawodowych; 

e) utrzymywania porządku i czystości w miejscu zakwaterowania, 

f) dbania o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych Uczestników; 

g) posiadania w trakcie odbywania praktyki własnej odzieży roboczej, obuwia ochronnego oraz innych 

specyficznych dla kierunku kształcenia środków ochrony, 

h) czynnego uczestnictwa w działaniach informujących o przebiegu praktyki zawodowej (sprawozdania z 

przebiegu praktyk wysyłane do koordynatora za pośrednictwem poczty e-maile); 

6. W czasie podróży oraz pobytu za granicą Uczestnikom zabrania się: 

a) kupowania, posiadania i zażywania napojów alkoholowych, narkotyków, palenia papierosów, korzystania z 

jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek; 

b) przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna; 

c) samowolnego oddalania się od grupy bez poinformowania opiekuna. 

7. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez Uczestnika, 

opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana, a Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane 

z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego Uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje 

(podstawa prawna: Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród 

Dzieci i Młodzieży; Rada Ministrów z dnia 13.01.2004 - Procedury postępowania nauczycieli i metody 

współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją). 

8. Za ewentualne szkody w postaci zniszczenia mienia należącego do osób trzecich lub będącego własnością 

ośrodka noclegowego czy podmiotu przyjmującego Uczestnika na praktykę zawodową, odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika zobowiązani są do udostępnienia aktualnych numerów telefonów, 

które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w Projekcie. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, że na dzień przystąpienia do Projektu nie istnieją 

żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia przez ucznia udziału w Projekcie. 

 

……………………………….. ……………………………………………… 

Miejscowość i data                                                               podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


