
 

1 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  

pt. „Roboty – moja przyszłość. rozwój kompetencji kluczowych na współczesnym rynku pracy” 

nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041955, sektor Edukacja szkolna. 

 

IMIĘ I NAZWISKO  
 

DATA URODZENIA (dd/mm/rrrr)  

PESEL   

ADRES ZAMIESZKANIA (ulica, kod pocztowy, 

miasto) 

 

TELEFON KONTAKTOWY  

E-MAIL   

KLASA   

 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej zwanym „RODO”  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-

000041955 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, sektor Edukacja 

szkolna. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich 

danych osobowych do systemów informatycznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Hańsku 

zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Hańsku.  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Hańsku wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się 

pod adresem e-mail: erasmus.sphansk@gmail.com 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia 
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przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

(tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze 

wspomnianym projektem. 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

 

…………………………………….……………………………… 

Data i podpis kandydata/tki 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w mobilności oraz wszystkich 

działaniach z nią związanych.  

 

 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

CZĘŚĆ 1 – KRYTERIA REKRUTACYJNE – wypełnia kandydat  

 

OCENA Z ANGIELSKIEGO (śródroczna)  

OCENA Z ZACHOWANIA (śródroczna)   

ŚRÓDROCZNA ŚREDNIA OCEN   

 

 

Data i podpis kandydata/kandydatki  …………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ 2 – OPINIA WYCHOWAWCY  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Data i podpis wychowawcy ………………………………………………………………………………. 

 

CZĘŚĆ 3 – MNIEJSZE SZANSE - wypełnia wychowawca/pedagog/dyrektor 0 / 4 pkt.  ……… pkt.  

 

CZĘŚĆ 4 – PODSUMOWANIE REKRUTACJI – wypełnia członek komisji rekrutacyjnej  

 

KRYTERIA ZDOBYTE PUNKTY (zgodnie z regulaminem) 

1. Ocena z zachowania   

2. Ocena z angielskiego  

3. Średnia ocen   

4. Ocena z prezentacji multimedialnej  

5. Mniejsze szanse   

6. Opinia wychowawcy  POZYTYWNA / NEGATYWNA  

7. Rozmowa kwalifikacyjna  

SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW:  

 

 

 

Data i podpis członka komisji rekrutacyjnej …………………………………………………………… 

 


