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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA 

Data wpływu formularza 
(wypełnia osoba przyjmująca formularz) 

 

Numer formularza  
(wypełnia osoba przyjmująca formularz) 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

PESEL  

 

OBSZAR ZAMIESZKANIA □ miejski 
obszar miejski – gminy miejskie i 
miasta pow. 25 tys. mieszkańców 

□ wiejski 
obszar wiejski – gminy wiejskie, 
gminy wiejsko-miejskie i miasta do 
25 tys. mieszkańców 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

ULICA  NR DOMU  NR 
LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ  
 

KOD POCZTOWY  POCZTA  

POWIAT 
 

 WOJEWÓDZTWO    

 

DANE KONTAKTOWE 

TELEFON 
STACJONARNY LUB 
KOMÓRKOWY 

 E-MAIL  

 

DANE DOTYCZĄCE EDUKACJI 

KIERUNEK 
 

TECHNIK …………………………………… 

KLASA  
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Średnia ocen semestralnych  
(rok szkolny 2014/2015) 
 

Liczba przyznanych punktów: 

 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  
(rok szkolny 2014/2015) – przedmiot oraz ocena 

 

Liczba przyznanych punktów: 

 

Test z języka angielskiego 
 
 

Liczba przyznanych punktów: 

 

Udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu 
szkolnym, warszawskim, wojewódzkim, 
ogólnopolskim 
(rok szkolny 2014/2015) – konkurs, zdobyte miejsce, 
szczebel konkursu 

Liczba przyznanych punktów: 

 

Ocena z zachowania 
(semestr roku szkolnego 2014/2015) 

 

Liczba przyznanych punktów: 

 

Ocena z języka angielskiego i języka angielskiego 
zawodowego  
(semestr roku szkolnego 2014/2015) 

Liczba przyznanych punktów: 

 

Inne: 
 
 
 

 

Opinia wychowawcy klasy: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Wychowawcy: ……………………………………………………………….. 
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OŚWIADCZENIA: 

1. Niniejszym oświadczam, iż deklaruję chęć udziału w projekcie „Unia Europejska drogą do 

osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-

elektronicznych”, realizowanym przez ZSEiL w ramach programu Erasmus+. 

2. Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie Projektu i akceptuję 

jego treść. 

3. Zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Projektu jestem uprawiony/-a do uczestnictwa e 

Projekcie. 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą odbywać się w trakcie trwania 

Projektu. 

5. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 

Zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, monitoringu i ewaluacji 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

poz. 926, z późn. zm.), związanych z realizacją Projektu w ZSEiL. 

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych 

przetwarzanych przez ZSEiL oraz do ich poprawiania. 

8. Jestem świadomy/-a, iż założenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest różnoznaczne z 

zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. 

9. Niniejszym oświadczam, iż dane przedstawione przeze mnie w niniejszym Formularzu 

Zgłoszeniowym w związku z ubieganiem się o udział Projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są 

prawdziwe. 

 

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

               Miejscowość i data       Podpis 
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Imię i nazwisko rodziców/opiekunów……………………………………………………………………………………………… 

Adres rodziców/opiekunów ………………………………………………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w projekcie „Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach 

informatycznych oraz elektryczno – elektronicznych” w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w 

Warszawie oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Uczestnictwa dziecka w projekcie. 

 

 

 

Czytelny podpis rodziców/opiekunów: 

1. matka …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ojciec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. opiekun prawny ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


