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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na odbycie praktyki zawodowej 2021/2022 
w Hiszpanii lub w Portugalii 

 
Prosimy o dostarczenie osobiście do koordynatora projektu: Beaty Chęcińskiej–Kopeć, Edyty Marach-
Iwasyszyn w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy ul. Gajowa 98,  
85-717 Bydgoszcz. 
 
Formularze, wraz ze zgodą rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej, przyjmowane będą 
najpóźniej do dnia 18.10.2021 do godz. 15.00. 

 
Deklaruję wolę uczestnictwa w odbyciu praktyki zawodowej w ramach Projektu Erasmus+.  
W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do zapoznania się z Regulaminem 
Projektu, wypełnienia dokumentacji dostarczonej przez Realizatora  projektu, a  także uczestnictwa  
w 100% wyjazdu. 
 
Zgłaszam swoją kandydaturę na wyjazd w celu odbycia praktyki w w/w instytucji. 

 
Dane osobowe (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i  nazwisko  

PESEL  

Adres e-mail  

Klasa  

Adres zamieszkania 
 

Telefon komórkowy  

 
Wskaż preferowane miejsce odbywania 

praktyki  
( Hiszpania lub Portugalia) 

 

Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie? 

 
 
 
 

 
Zgadzam się by dane umieszczone w tym formularzu zgłoszeniowym mogły być udostępnione partnerom 
projektu Erasmus+   
Zgadzam się na wykorzystanie przez realizatora projektu zdjęć z moim wizerunkiem zrobionych w trakcie 
odbywania praktyk zawodowych w celu promocji projektu Erasmus + 
 

 
Data:       Podpis ucznia: 

 

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



Kształcenie i szkolenie zawodowe VET 

Erasmus + 

Projekt realizowany przez  

Zespół Szkół  

Ekonomiczno-Administracyjnych  

ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz 

Mobilność Edukacyjna K1 

Erasmus + 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA 
 

imię i nazwisko:  _ klasa    
 

Rekrutacja: 

ETAP I (WYPEŁNIA WYCHOWAWCA) – dane z poprzedniego roku szkolnego 
 

Kryterium A: 

Lp. Przedmiot Ocena 

1.  Pracownia ekonomiczna: organizacja pracy menadżera  
lub 
Pracownia ekonomiczna: analizy statyczne i ekonomiczne 

 

2.  Pracownia ekonomiczna - kadry i płace  

3.  Język angielski  

Kryterium B: 

1. Ocena z zachowania:   

2. Liczba godzin nieusprawiedliwionych:    

3. Dodatkowe uwagi (m.in. indywidualna sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia, postawa ucznia): 

 

 

 

 
 

ETAP II (WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA) 

Kryterium C: 

1. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej:   

 
 (Wypełnia komisja rekrutacyjna) 

WYNIKI REKRUTACJI: 

Kryterium Przyznane punkty 
ŚREDNIA z A  

B 1.  

B 2.  

B 3.  

C.  

 
Suma 

 

 

podpis wychowawcy 


