
 

 

Fundacja „Zielony Słoń” 

Ul. Struga 63, Lublin 20-709 

http://www.greenelephant-foundation.com 

+48 +48 792 573 548,  email: greenelephant.foundation@gmail.com 

REGON: 061380334, NIP: 7123270025 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu „Praktyki gastronomiczne w Hiszpanii” o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048055 w ramach 

projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

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 

Tryb kształcenia zawodowego
1
   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów
2
   

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

Rok szkolny (20../20..)   

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 i w 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 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Fundacji „Zielony Słoń”, 
zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Fundacja „Zielony Słoń” z 
siedzibą w Lublinie, adres: ul. Andrzeja Struga 63, 20-709 Lublin. Fundacja „Zielony Słoń” wyznaczyła osobę odpowiedzialną za 
zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem 
e-mail: greenelephant.foundation@gmail.com Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje absolwentowi 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. Podane 
dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem. Dane będą 
przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

[w przypadku kandydata/tki niepełnoletniego/niej] 

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

data i podpis rodzica/opiekuna 

                                                 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2017/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach/ 

mailto:greenelephant.foundation@gmail.com
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Część B  

 

Bezpośredniej selekcji uczestników będących osobami uczącymi się dokonuje Szkoła - Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – spośród swoich uczniów.  

Na podstawie Formularza oraz dokumentacji szkolnej Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty. O ostatecznej 

kwalifikacji do wyjazdu decyduje najwyższa liczba punktów. Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Szkołę 

spośród jej personelu. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu na praktyki: 

 ocena z języka obcego. 

 średnia ocen z przedmiotów zawodowych,  

 pozytywna ocena z zachowania: poprawna, dobra, bardzo dobra i wzorowa. 

Zakwalifikowanie ucznia do udziału w projekcie zostanie dokonane na podstawie skali punktowej: 

- za ocenę celującą z języka obcego (na świadectwie szkolnym) - 6 pkt. 

- za ocenę bardzo dobrą z języka obcego (na świadectwie szkolnym) - 5 pkt. 

- za ocenę dobrą z języka obcego (na świadectwie szkolnym) - 4 pkt. 

- za ocenę dostateczną z języka obcego (na świadectwie szkolnym) - 3 pkt. 

- za ocenę dopuszczającą z języka obcego (na świadectwie szkolnym) - 2 pkt. 

- ocena negatywna - 0 pkt. 

za średnią ocen/ocenę z przedmiotów zawodowych - skala punktacji jak wyżej; 

za ocenę z zachowania (tylko pozytywną) - następująca punktacja: 

ocena wzorowa - 6 pkt. 

ocena bardzo dobra - 5 pkt. 

ocena dobra - 4 pkt. 

ocena poprawna - 3 pkt. 

oceny negatywne z zachowania - 0 pkt. 
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DANE UCZESTNIKA PROJEKTU do formularza WER/18/SL 

Dane wspólne: 
Lp. Nazwa 

1 Tytuł projektu: Praktyki gastronomiczne w Hiszpanii 

2 Nr projektu: POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048055 

 

Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS: 
 Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 1 Imię: 

2 Nazwisko: 

3 PESEL: 

4 Płeć: 

5 Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

6 Ukończony poziom wykształcenia (zakreśl właściwe):  

gimnazjalne / ponadgimnazjalne / policealne / wyższe  

7 Województwo: 

Dane kontaktowe 8 Powiat: 

9 Gmina: 

10 Miejscowość: 

11 Ulica: 

12 Nr budynku: 

13 Nr lokalu: 

14 Kod pocztowy: 

15 Obszar:                        WIEJSKI / MIEJSKI* 

16  

Telefon kontaktowy Uczestnika lub Opiekuna prawnego: 

 

17 Adres e-mail (drukowanymi literami): 

 

18 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (wypełnia 

Koordynator projektu): 

 

  

 

19 Data zakończenia udziału w projekcie (wypełnia 

Koordynator projektu): 

25 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia (zakreśl właściwe) 

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI  

Status uczestnika projektu w 

chwili przystąpienia do 

projektu 

26 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań (zakreśl właściwe) 

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

27 Osoba z niepełno sprawnościami (zakreśl właściwe) 

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI  

28 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI  

 

 

 

………………………………………………………….. 

               Podpis Uczestnika/-czki 


