
              

Projekt pn. „Europejskie praktyki na miarę XXI wieku” realizowany ze środków Programu 

Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Rekrutacji uczniów Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Brodnicy 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu: „Europejskie praktyki na miarę XXI wieku” 

 nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000068950 
w ramach Programu Erasmus Plus,  sektor: Kształcenie i Szkolenia 

Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 
Część A – wypełnia uczeń/uczennica 

 

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 

Kierunek kształcenia   

Rok szkolny (2022/2023)   

 
Część B – 1- Ocena motywacji – wypełnia uczeń/uczennica 

ANKIETA MOTYWACYJNA 

Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się 
lub nie zgadzasz z poniższymi 
stwierdzeniami stawiając krzyżyk w 
odpowiednim polu 

Zdecydowan
ie się 

zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
nie zgadzam 

Zdecydowa
nie się nie 
zgadzam 

1.  Planuje swój rozwój zawodowy.      

2. Raz podjęte zobowiązanie staram się 
doprowadzić do końca. 

     

3. Jestem konsekwentny/konsekwentna w 
realizacji zamierzonych działań. 

     

4. Problemy, jakie napotykam w trakcie  
zdobywania wiedzy, jeszcze bardziej  
motywują mnie do dalszej nauki. 

     

5. Chcę uczestniczyć w projekcie pn. 

„Europejskie praktyki na miarę XXI wieku” 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. 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: 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników programu Erasmus+ 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Brodnicy reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Mazurska 28 
, 87-300 Brodnica; tel.: +48  56 498-24-66/67 adres e-mail: 
sekretariat@ckziubrodnica.pl 

 

2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia do Projektu „Europejskie 

praktyki na miarę XX wieku” w ramach Programu Erasmus +. Państwa dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rodo w związku z warunkami określonymi w 
regulaminie przystąpienia do projektu oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rodo w związku 

z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. 

 

3. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym w celu przystąpienia do ww. projektu. 
 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

5. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.  

 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora danych podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje unijne i 
swobodnego przepływu takich danych. 

 

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez 

adres e-mail: iodckziu@pcobrodnica.pl 

8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia projektu 

 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny 
 

 

 

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

Miejscowość i data                                      Czytelny podpis  

                                                                                                                                               uczestnika mobilności (ucznia) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział: ……………………………………………………..…… w projekcie . „Europejskie praktyki na miarę XXI wieku”,  
 

   

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

Miejscowość i data                                      Czytelny podpis  

                                                                                                                                                                     Opiekuna prawnego 
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Część B – 2 – Weryfikacja danych od wychowawcy ucznia  

 

 

Potwierdzam, że kandydat/ka do udziału w projekcie jest uczniem/ Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Brodnicy i uczęszcza do klasy………………………. o kierunku 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec 2021/2022 r. 
wynosiła: (podać w ujęciu procentowym)  

…………….% 

Oświadczam, iż na koniec 2021/2022 r uczeń/nica otrzymała następującą ocenę z języka 
angielskiego: 

……………. 

Oświadczam, iż na koniec 2021/2022 r uczeń/nica otrzymał/a następującą ocenę z 
zachowania: 

……………. 

Oświadczam, iż frekwencja szkolna kandydata/ki na koniec roku szkolnego 2021/2022 
wyniosła (podać w ujęciu procentowym): 

…………….% 

Sytuacja życiowa  

 

Korzystanie z pomocy socjalnej (problemy ekonomiczne) 
TAK/NIE 

Problemy zdrowotne 

TAK/NIE 

Niepełnosprawność 
TAK/NIE 

Pochodzenie z terenów wiejskich 
Pochodzenie z terenów popegerowskich 

TAK/NIE 
TAK/NIE 

 Wysokość dochodów (netto) na członka rodziny kandydata 
 

 ………………………. 
Podpis wychowawcy 

 

 
 


