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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

na odbycie praktyki zawodowej 2022/2023 
w Sewilli w Hiszpanii  

 
Prosimy o dostarczenie formularza osobiście do koordynatora projektu - Beaty Chęcińskiej–Kopeć 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 25.11.2022 do godz. 17.00. 

 

Deklaracja uczestnika 
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, terminowego wypełnienia dokumentacji dostarczonej przez Realizatora  projektu, a  także 
do uczestnictwa  w całości wyjazdu. 
 
Zgłaszam swoją kandydaturę na wyjazd w celu odbycia praktyki w ramach ww. Projektu. 

 
Dane osobowe (prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Imię i  nazwisko 
 

PESEL 
 

Adres e-mail  

Klasa  

Adres zamieszkania 

 

Telefon komórkowy  

 
 

Zgadzam się, by dane umieszczone w tym formularzu zgłoszeniowym były udostępnione partnerom projektu 
Erasmus+   
Zgadzam się na wykorzystanie przez realizatora projektu zdjęć z moim wizerunkiem zrobionych w trakcie 
realizacji projektu oraz podczas odbywania praktyk zawodowych w celu promocji projektu Erasmus+. 

 
 

 
Data:       Podpis ucznia: 

 

........................................... ..................................................... 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA 
 

imię i nazwisko:  _ klasa    
 

Rekrutacja: 

ETAP I (WYPEŁNIA WYCHOWAWCA) – dane z roku szkolnego poprzedzającego udział ucznia w Projekcie 
 

Kryterium A: 

Lp. Przedmiot Ocena 

1.  Pracownia ekonomiczna: analizy statyczne i ekonomiczne (technik ekonomista) 
lub 
Pracownia rachunkowości i analizy finansowej (technik rachunkowości) 

 

2.  Pracownia ekonomiki (technik ekonomista) 
lub 
Pracownia ekonomiczna – kadry i płace (technik rachunkowości) 

 

3.  Język angielski  

Kryterium B: 

1. Ocena z zachowania:   

2. Liczba godzin nieusprawiedliwionych:    

3. Dodatkowe uwagi (m.in. indywidualna sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia, rodzina niepełna, 
rodzina wielodzietna, niepełnosprawność członka najbliżej rodziny, udokumentowana trudna sytuacja 
finansowa rodziny, rodzina dotknięta sytuacją losową, 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 


