FORMULARZ APLIKACYJNY do udziału w programie ERASMUS+
Staże zagraniczne - projekt TERMINATOR 2 (CZYTELNIE WYPEŁNIJ WSZYSTKIE RUBRYKI)
CZĘŚĆ 1
Miejsce stażu;
Niemcy lub Hiszpania
Imię i nazwisko:
ZAWÓD

/ Klasa

Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania – kod
pocztowy, dokładny adres
Nr PESEL
Numer tel. komórkowego:
(jeden, aktualny)
Imiona i nazwiska rodziców
/prawnych opiekunów/
Adres ich zamieszkania,
telefon kontaktowy do domu
Uzasadnienie udziału: Uzasadnij powody, dla których ubiegasz się o udział w projekcie! Dlaczego chcesz
wyjechać na staże? Czy decydujesz się na udział w dodatkowych 80 godz. kursów przed wyjazdem? Czy
wyjeżdżałeś/aś kiedyś na tak długo z domu i czy potrafisz wytrzymać 5 tygodni poza domem?
Sprawdzałeś/aś czy dostaniesz urlop (bezpłatny) na czas wyjazdu od pracodawcy?

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji projektu
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

....................................................
Miejscowość, data

........................................................
Podpis ucznia

CZĘŚĆ 2. (wypełnia rodzic / opiekun prawny)
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki / syna ……………………………………………..……..…………… w programie Erasmus+ realizowanym w NIEMCZECH / HISZPANII (niepotrzebne skreślić), w ramach projektu Izby
rzemieślniczej w Tarnowie - Terminator 2 oraz akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.
Zostałem/łam poinformowany/a o pokrywaniu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji/ przerwania staży.
Oświadczam, że mój syn/ córka nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodowych stażach
zagranicznych Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka (przewlekłe leczenie, przeciwwskazania);

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

....................................................
miejscowość, data

………………….........................................................
czytelny podpis ojca, matki lub prawnego opiekuna

Część 3. (wypełnia wychowawca klasy) Proszę podać dane o uczniu za poprzedni semestr/ lub
końcowe z klasy poprzedzającej:
Ocena z zachowania,
ewentualne uwagi
Ocena z zajęć praktycznych,
opinia pracodawcy
Stopień opanowania języka
angielskiego
Opinia wychowawcy o uczniu (stosunek do rówieśników, nauczycieli, podejście do obowiązków
szkolnych i zawodowych, dojrzałość psychiczna, odporność na stres, zachowanie w nowych sytuacjach):

.....................................................
Miejscowość, data

........................................................
Podpis wychowawcy klasy

