
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2  

IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 

tel./fax (025) 759-34-77  

NIP 822-11-35-234 
 

  
 

Zmienia życie, otwiera umysły 

Załącznik do Regulaminu Rekrutacji Projektu Erasmus+ w latach 2021-2022 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY1 

do projektu mobilności o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 realizowanego w 

ramach Akredytacji w Programu Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022 

 

Imię i nazwisko2   ……………………………………………   

Specjalność:    …………………………………………... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego podopiecznego danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji do ww. projektu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji do ww. projektu. 

 

 

……………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis kandydata i rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
1. Ocena wykonanego opracowania (waga 1-10 pkt.).      ……….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
(opinia Komisji Kwalifikacyjnej wpisana w trakcie zebrania kwalifikacyjnego) 

2. Ocena z zachowania w roku szkolnym 2021/2022 (waga: 4-6 pkt.)    ……….. 
(dobry -4pkt; bardzo dobry -5pkt; wzorowy -6pkt) 

(wpis Wychowawcy) 

3. Ocena ze znajomości języka obcego w r.szk. 2021/2022 (waga: 1-6 pkt):  ……….. 
(„2” – 0 pkt; „3” -1 pkt; „4” -2 pkt; „5” -4 pkt; „6” – 6 pkt.) 

(wpis Wychowawcy) 
4. Miejsce zamieszkania:  na terenach wiejskich (waga: 4 pkt) lub    ……….. 

w miejscowości o ograniczonej komunikacji publicznej (waga: 2 pkt.) 

(wpis Wychowawcy) 

5. Rodzina o trudnej sytuacji ekonomicznej lub/i uczestnik jest sierotą (waga: 4 pkt)    ……….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

(opinia Wychowawcy wpisana w trakcie zebrania kwalifikacyjnego) 

Suma otrzymanych punktów:          .……….. 

UWAGI: 

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

Podpisy Komisji:     ……………………..………   …………………………   ...…………………. 

                                                           
1  Formularz zawiera dane, które nie powinny być dostępne poza osobami upoważnionymi do wykonywania czynności rekrutacyjnych do 

Projektu. Bezpośrednio po zatwierdzeniu Listy Uczestników niniejszy formularz podlega archiwizacji. 
2  Ankieta będzie wykorzystana wyłącznie w ramach realizacji projektu wskazanego w tytule. Administratorem Danych  

   Osobowych zawartych w tej ankiecie jest Dyrektor ZSZ nr 2 im Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

 

 



 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2  

IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 

tel./fax (025) 759-34-77  

NIP 822-11-35-234 
 

  
 

Zmienia życie, otwiera umysły 

 

………………………………………………… 

Miejscowość, data  

 

 

OŚWIADCZENIE  

do projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 przyznanej Zespołowi Szkół 

Zawodowych nr 2  im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach Akredytacji, 

w programie ERASMUS+ 

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności przestrzegania zasad ochrony 

epidemicznej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w trakcie przygotowania  

i realizacji mobilności. 

 

Oświadczam, że w przypadku braku aktualnego Unijnego Certyfikatu COVID-19 

(dotyczącego szczepień przeciwko tej chorobie) poniosę wszystkie koszty związane  

z koniecznością pozyskania wymaganych prawem Republiki Grecji i Rzeczypospolitej 

Polskiej dodatkowych dokumentów/badań/testów, ewentualnego pobytu w kwarantannie/ 

izolacji itp. 

 

 

 
……………………………………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

 

 

 
……………………………………………………………………. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 


