
 

Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
do projektu „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość”  

o numerze  2022-1-PL01-KA121-VET-000068313  
realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej.  
Projekt realizowany jest w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096440 przyznanej na lata 2022-2027. 

 

I. DANE OSOBOWE 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania 
ul.                                                              nr domu                  lokalu       

kod pocztowy                              miejscowość   
4. Data i miejsce 
urodzenia  

5. PESEL  

6. Obywatelstwo  

7. Rodzaj i numer 
dokumentu 
potwierdzającego 
tożsamość 

 

8. Nr telefonu  

9. Adres e-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

II. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA 

 
1. Oświadczam, iż jestem uczniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i w roku 
szkolnym 2022/2023 uczęszczam do klasy trzeciej w trybie szkoły ponadpodstawowej  
 

2. Kierunek kształcenia 
 (zaznaczyć odpowiedni):  

  technik ekonomista

  technik żywienia i usług gastronomicznych

  technik hotelarstwa 

  technik organizacji turystyki
 

 

 

III. ANKIETA MOTYWACYJNA 

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

Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
się nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 

1.  Często myślę o tym, jak ma 
wyglądać moja przyszłość 
zawodowa. 

     

2. Raz podjęte zobowiązanie 
staram się doprowadzić do końca. 

     

3. Jestem w stanie zrezygnować z 
wielu rzeczy, żeby osiągnąć 
zamierzone rezultaty.   

     

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

     

5. Chcę uczestniczyć w projekcie 
pn. „Mobilność edukacyjna 
inwestycją w przyszłość ” i 
ukończyć w jego ramach 
zagraniczny staż. 

     

 

 



 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach w celu realizacji projektu pn. „Mobilność edukacyjna 
inwestycją w przyszłość”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu pn. „Mobilność edukacyjna inwestycją w 
przyszłość” 

3. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem do udziału w nim.  

4. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 
 

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do Pani Eweliny Powierza lub sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

 

……………………………………………………..                                                                                          ………………………………………………………….. 
             miejscowość i data                                                                                                  czytelny podpis kandydata do udziału  
                                                                                                                                                                            w projekcie (ucznia) 
 
W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia wymagany jest podpis opiekuna prawnego. 

 

     ………………………………….... 
   podpis opiekuna prawnego 

 

IV. INFORMACJE  OD WYCHOWAWCY UCZNIA 
Potwierdzam, że kandydat/ka do udziału w projekcie  jest uczniem Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach i uczęszcza do klasy ………………………………. o kierunku 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
Oświadczam, że frekwencja na koniec roku 2021/2022 wynosiła (podać 
procentowo): ……………. 

Informuję, że końcoworoczna ocena zachowania w roku szkolnym 2021/2022 to: 
 

..……………… 

 

 

 

…………………………………………………….                                                                                           ………………………………………………………….. 
                data                                                                                                                                       podpis wychowawcy 

 
V. WERYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – uzupełnia komisja rekrutacyjna 



 

Ocena % z testu pisemnego  

Liczba punktów uzyskana podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej (0 – 15) 

 

 Podpis osoby odpowiedzialnej za rekrutację: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


