
ZARZĄDZENIE Nr ….. 
Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu  

z dnia ……… 2018r. 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia„Regulaminu rekrutacji” 

wprojekcie „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” 
 
Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 

poz. 814) zarządzam co następuje:  

§ 1 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do projektu „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy 

start zawodowy w składzie: 

1) Przewodnicząca Komisji – Dorota Darda – Dyrektor powiatowego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu  

2) Członek – Dorota Sokołowska– nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – 

Nidzie  

3) Członek – ………………………. – nauczyciel przedmiotów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Łupkach  

4) Sekretarz – Anna Stachelek – inspektor w powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym 

Szkół i Placówek w Piszu  

 

2. Kadencja Komisji Rekrutacyjnej trwa do 30 maja 2020r.  

 

§ 2 

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) przygotowanie informacji o rekrutacji do udziału w projekcie „Staż we Francji szansą na wysokie 

kwalifikacje i lepszy start zawodowy” i jej rozpowszechnienie  

b) weryfikacja formularzy zgłoszeniowych i załączników pod kątem spełniania kryteriów określonych 

w „Regulaminie rekrutacji” 

c) sporządzenie listy uczniów i uczennic z najwyższą liczbą punktów 

d) sporządzenie listy rezerwowej 

e) sporządzenie protokołów z przebiegu prac z rekomendacją list oraz uzasadnieniem  

2. Do zadań Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

a) ustalenie przydziału zadań dla poszczególnych członków komisji 

b) nadzór nad terminowością wykonywanych zadań 

c) nadzór merytoryczny nad niezbędną dokumentacją 

d) podpisywanie protokołów z przebiegu prac oraz przekazanie ich Koordynatorowi Projektu 

§ 3 

Zasady uczestnictwa i proces rekrutacji w projekcie będą się odbywały w oparciu o„Regulamin 

rekrutacji”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



Załącznik nr  1 do 
Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w 
Piszu z dnia …… 2018 r. 

 
 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  

„Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” 

§ 1. Definicje 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

a) Wnioskodawca: Powiat Piski  
b) Realizator: Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu   
c) Projekt - projekt pn. „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” 

współfinansowany ze środków programu Erasmus + 
d) Rodzic/opiekun –opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do 

udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji; 
e) Uczestnik projektu –odpowiednio: uczeń/uczennica lub słuchacz/sluchaczka kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych R13 i/lub R14, którzy po spełnieniu wymogów określonych w 
Regulaminie rekrutacji został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie,  

f) Koordynator projektu - osoba zarządzająca Projektem, 
g) Biuro Projektu – siedziba Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i 

Placówek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1 
h) Miejsca    realizacji  Projektu  –Zespół Szkół Leśnych w Rucianem –Nidzie,  ul. Polna  2,  12 -

220 Ruciane – Nida, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach, 12-200 Pisz, 
Łupki 15, przedsiębiorstwo Robin Pepinieres, Saint Laurent duCros, FR82-Provance–Alpes-
Coted’Azur, 05500 Saint Laurent duCros, Francja  

 

§ 2.Informacje o projekcie 

1. Projekt „Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy realizowany  
jest  przez Powiat Piski/Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w 
Piszu w ramach programu Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Obszar: Kształcenie i 
szkolnictwo zawodowe 

2. Celem  projektu jest przygotowanie uczestników do wejścia  na  rynek  pracy  poprzez  
umożliwienie  im  nabycia  wiedzy  i  umiejętności w przedsiębiorstwie zagranicznym  

3. Projekt realizowany jest w okresie czerwiec  2018r.- maj 2020r. 
4. Projekt zakłada  organizację  staży  we  Francji,  przedsiębiorstwo: Robin  Pepinieres,  Saint 

Laurent du Cros, FR82-Provance–Alpes-Coted’Azur, 05500 Saint Laurent du Cros, Francja 
5. W ramach projektu wyjadą 10-11 osobowe grupy uczniów na 6-tygodniowy staż każda grupa. 

Termin wyjazdu ustalany będzie każdorazowo, po konsultacji z partnerem projektu, co 
najmniej 1 miesiąc przed planowaną mobilnością.  

§ 3. Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami staży realizowanych w ramach projektu są uczniowie/słuchacze Zespołu Szkół 
Leśnych w Rucianem -Nidzie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Łupkach  

2. Uczestnik może brać udział tylko w jednym stażu 



3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w zajęciach przygotowujących do odbycia stażu, tj. 
przygotowanie językowe (język angielski  branżowy–20h), przygotowanie pedagogiczne z 
elementami socjoterapii (15h), przygotowanie kulturowe (w Polce- 5h i we Francji w formie 
wycieczek krajoznawczych).  

4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w zajęciach oraz odbioru 
materiałów dydaktycznych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na właściwych listach 
przygotowanych przez realizatora projektu.  

§ 4. Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób obiektywny, przejrzysty, oparta na zasadach 
równego dostępu z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji 

2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona przed każdą mobilności, tj. w okresach: 
a) od 1 czerwca 2018 – wyjazd wrzesień/październik 2018 
b) od 1 lutego 2019- wyjazd marzec/kwiecień 2019 
c) od czerwca 2019 – wyjazd wrzesień/październik 2019 
d) od 1 lutego  2020- wyjazd marzec/kwiecień 2020 

3. Rekrutacja ma charakter otwarty, każdy z chętnych może złożyć komplet dokumentów 
rekrutacyjnych spełniający warunki udziału w projekcie. 

4. Dokumentacja rekrutacyjna, o której mowa w pkt 4, składa się z: 
-formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, 
-deklaracja uczestnictwa w programie Erasmus + 
-oświadczenie o wysokości dochodów, 
-oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacyjny 
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

5. Regulamin rekrutacyjny oraz załączniki dostępne są w Biurze Projektu i miejscach realizacji 
projektu. 

6. Uczestnik,  po  zakwalifikowaniu  do  projektu,  w  ciągu  3  dni  od  dnia  powiadomienia o 
zakwalifikowaniu, ma obowiązek złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
udziału w projekcie. W przypadku niezłożenia przez uczestnika dokumentu zostanie skreślony 
z listy uczestników. 

§ 5. Kwalifikacja uczestników projektu  

1. Ocena  uczestników do Projektu przeprowadzana będzie na podstawie złożonych dokumentów, wg 
kryteriów stanowiących załącznik do regulaminu.  
2. Dokumenty określone w §4, pkt 4 należy  złożyć w  terminach najpóźniej 3 tygodnie przed 
terminem wyjazdu. Ostateczny termin składania dokumentów rekrutacyjnych każdorazowo określa 
koordynator projektu. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać poproszonydrogą 
mailową/telefoniczną/pisemnąo uzupełnienie braków w dokumentacji i/lub wyjaśnień do złożonych 
dokumentów  
4. W przypadku nieuzupełnienia braków w dokumentacji lub przedłożenia wyjaśnień w ciągu 3 dni 
kandydat zostanie skreślony z listy uczestników Projektu, chyba że udowodni, że w wyznaczonym 
terminie nie mógł dostarczyć dokumentacji/wyjaśnień 
4. Po  analizie  powyższych  dokumentów stworzona  zostanie przez koordynatora lista rankingowa 
uczestników. 
5. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej Realizatora, szkół oraz na stronach 
internetowych.Każdy kandydat o wynikach rekrutacji zostanie powiadomiony drogą 
mailową/telefoniczną/pisemną. 
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego 
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 



§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1. Za równoznaczne z rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie i utratę statusu uczestnika 
projektu uznaje się dostarczenie do Biura Projektu pisemnego wniosku o skreślenie z 
listy uczestników projektu podpisanego przez uczestnika projektu lub 
rodzica/opiekuna lub stwierdzenia przez Koordynatora projektu wystąpienia 
poważnych okoliczności uniemożliwiających udział ucznia w zajęciach.  

2. Kandydat  zostanie  skreślony  z  listy  uczestników  projektu  w  przypadku  
niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 
projekcie. W przypadku niezłożenia przez uczestnika dokumentu zostanie skreślony z 
listy uczestników. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczeń zobowiązany jest do 
niezwłocznego zwrotu pomocy dydaktycznych otrzymanych w związku ze swoim 
uczestnictwem w projekcie. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem …………….2018 roku i może ulec zmianie w sytuacji 
zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych. 

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać 
Koordynatorowi projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1a do Regulaminu …. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA 

WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” 

Formularz wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie  

Część I. DANE TELEADRESOWE  

A. Dane osobowe:  

Imię:    Nazwisko: 
 

Data urodzenia :  
 

Miejsce urodzenia:  

PESEL:  Numer i seria dowodu:  
 

Klasa:  
 

Profil kształcenia: 

B. Adres zamieszkania/do korespondencji 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Adres do korespondencji: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Dane kontaktowe 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

C. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych* 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Adres do korespondencji: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  

Województwo:  

Dane kontaktowe 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  
* Uzupełnić w przypadku, gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią  

 



Część II. Pozostałe dane (zgodność z kryteriami kwalifikacyjnym) 

A. Dane o przebiegu nauki za - rok szkolny 2017/2018; - rok półrocze/rok szkolny 2018/2019; - rok 

szkolny 2019 (podkreślić odpowiednie): 

Kategoria  Ocena  

Język angielski  

Ocena z zachowania   

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  

Średnia ocen z całego cyklu nauczania   
Proszę wpisać dane za ostatni pełny cykl nauczania 

B.  Sytuacja ekonomiczna ucznia: 

Kwota brutto za 2017/2018 rok (podkreślić 

odpowiedni rok) 
1. …………………… PLN  -  deklaracja podatkowa 
PIT - ……………..….. (imię i nazwisko oraz rodzaj 

pokrewieństwa ucznia – np. matka, ojciec) 
2. . …………………… 
3. ………………. 
 
RAZEM: ……………… PLN 

Liczba osób w 
rodzinie  
 
 
 
 
 
………………... 
Osób/osoby 

Dochód na członka 
rodziny  
 
 
 
 
 
…………. PLN  

Kwota brutto oznacza kwotę wynikającą z deklaracji podatkowej PIT wszystkich członków rodziny za ostatni rok 

podatkowy.  

 

C. Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności 

 

Imię i nazwisko: ............................................................................................ 

Adres ............................................................. 

Tel. stacjonarny......                        Tel. kom............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Oświadczenia  
 
 

 
...................., dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
Adres 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA O ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU TREŚCI REGULAMINU REKRUTACJI 

PROJEKTU „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY”- DOTYCZY 
PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

 

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………….wydanym przez ............................... 
 

OŚWIADCZAM 
iż, zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu rekrutacji. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 
Realizatorów projektu.  
 
.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDA 

 
 

 
......................, dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
Adres 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU TREŚCI REGULAMINU 

REKRUTACJIPROJEKTU „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” – 
DOTYCZY NIEEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 

 

W imieniu mojej córki/mojego syna, ja niżej podpisany/a .............................................................. 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………….wydanym przez ............................... 
 

OŚWIADCZAM 
iż, zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu rekrutacji. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 
Realizatorów projektu.  
 
.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 



 

 
 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE 
KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WYSOKOŚCI DOCHODÓW- DOTYCZY PEŁNOLETNICH 

UCZESTNIKÓW 
 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że 
1. W okresie styczeń – grudzień 20…r.: 
- dochód netto mojej rodziny wyniósł .................................zł, słownie ............................... 
- liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosiła ........... osoby/osób, 
- dochód netto na osobę w rodzinie wyniósł .................................. zł., 
- miesięczny dochód na osobę wyniósł ..............................zł.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                  Podpis 

 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA 
WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WYSOKOŚCI DOCHODÓW- DOTYCZY 

NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 
 
W imieniu mojej córki/mojego syna, ja niżej podpisany/a ................................................................ 

IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym ..................................... wydanym przez .............................................. 
OŚWIADCZAM, że 
1. W okresie styczeń – grudzień 20…r.: 
- dochód netto mojej rodziny wyniósł .................................zł, słownie ............................... 
- liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosiła ............ osoby/osób, 
- dochód netto na osobę w rodzinie wyniósł .................................. zł., 
- miesięczny dochód na osobę wyniósł ..............................zł.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
……………………………..                                                                                            ......................................................... 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                  Podpis 



 
......................, dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE 

KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WYRAŻENIU WOLI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - DOTYCZY 
PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 

 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że 
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY 
START ZAWODOWY ” realizowanym w ramach programu ERASMUS PLUS i i oświadczam, że: 
1) zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
2)  zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
3) wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji projektu. 
4) zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Porozumienia Zajęć zawartego z Powiatem Piskim – 
Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                  Podpis 

 
 
 
 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE 
KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WYRAŻENIU WOLI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - DOTYCZY 

NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 
 

W imieniu mojej córki/mojego syna, ja niżej podpisany/a ................................................................ 
                                                                                                                    IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że 
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY 
START ZAWODOWY ” realizowanym w ramach programu ERASMUS PLUS i i oświadczam, że: 
1) zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
2)  zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
3) wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji projektu. 
4) zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Porozumienia Zajęć zawartego z Powiatem Piskim – 
Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                  Podpis 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu ERASMUS 
PLUS- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Erasmus plus: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy 
start zawodowy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu ERASMUS PLUS 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt  - Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji ,Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu: 

1. nazwa i adres uczelni wysyłającej: Powiat Piski – Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-
200 Pisz, ul. Warszawska 1 

2. nazwa instytucji przyjmującej: Przedsiębiorstwo Robin Pepinieres, Saint Laurent duCros, FR82-Provance–Alpes-Coted’Azur, 
05500 Saint Laurent duCros, Francja 

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzonespecjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach programu Erasmus plus 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach projektu. 

7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
 

  

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 
Załącznik nr 1b do Regulaminu …. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA 

WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” 

FORMULARZ WYŁĄCZNIE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH R13, R14 

ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM – NIDZIE  

Część I. DANE TELEADRESOWE  

A. Dane osobowe:  

Imię:    Nazwisko: 
 

Data urodzenia :  
 

Miejsce urodzenia:  

PESEL:  Numer i seria dowodu:  
 

Nazwa KKZ:  
 

Rok ukończenia KKZ: 

B. Adres zamieszkania/do korespondencji 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Adres do korespondencji: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Dane kontaktowe 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część II. Pozostałe dane (zgodność z kryteriami kwalifikacyjnym) 

A. Dane o przebiegu KKZ  

Kategoria  Ocena  

Ocena z języka angielskiego   

Średnia z egzaminu KKZ  

 

B. Frekwencja na zajęciach kwalifikacyjnego kursu zawodowego  (podać w %) ……………….. 

C.  Sytuacja ekonomiczna słuchacza: 

Kwota brutto za 2017/2018 rok (podkreślić 

odpowiedni rok) 
1. …………………… PLN  -  deklaracja podatkowa 
PIT - ……………..….. (imię i nazwisko oraz rodzaj 

pokrewieństwa ucznia – np. matka, ojciec) 
2. . …………………… 
3. ………………. 
 
RAZEM: ……………… PLN 

Liczba osób w 
rodzinie  
 
 
 
 
 
………………... 
Osób/osoby 

Dochód na członka 
rodziny  
 
 
 
 
 
…………. PLN  

Kwota brutto oznacza kwotę wynikającą z deklaracji podatkowej PIT wszystkich członków rodziny za ostatni rok podatkowy.  

D. Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności 

 

Imię i nazwisko: ............................................................................................ 

Adres ............................................................. 

Tel. stacjonarny......                        Tel. kom............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Oświadczenia  
 
 

 
...................., dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
Adres 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA O ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU TREŚCI REGULAMINU REKRUTACJI 

PROJEKTU „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” 

 

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………….wydanym przez ............................... 
 

OŚWIADCZAM 
iż, zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu rekrutacji. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 
Realizatorów projektu.  
 
.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDA 

 

 
......................, dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
Adres 

 
OŚWIADCZENIE O PPRZEGIEGU ZALICZENIA EGZAMINÓW W RAMACH KWALIFIKACYJNEGO KURSU 

ZAWODOWEGO  
 

Ja niżej podpisany/a .............................................................. 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………….wydanym przez ............................... 
 

OŚWIADCZAM 
iż, wszelkie egzaminy zaliczałem/łam w terminie przewidzianym w planie kursu  R13, R14 (podkreślić odpowiednie), w 
którym uczestniczyłam w roku szkolnym ……../……..  
 
.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 

 

 



 
 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE 
KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że 
1. W okresie styczeń – grudzień 20…r.: 
- dochód netto mojej rodziny wyniósł .................................zł, słownie ............................... 
- liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosiła .......... osoby/osób, 
- dochód netto na osobę w rodzinie wyniósł .................................. zł., 
- miesięczny dochód na osobę wyniósł ..............................zł.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 

 

 

 

 
 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START 

ZAWODOWY” O WYRAŻENIU WOLI UCZESTNICTWA WPROJEKCIE 
 
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez ..................................  
OŚWIADCZAM, że 
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY 
START ZAWODOWY ” realizowanym w ramach programu ERASMUS PLUS i i oświadczam, że: 
1) zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
2)  zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
3) wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji projektu. 
4) zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Porozumienia Zajęć zawartego z Powiatem Piskim – 
Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu. 

 

.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

9. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu ERASMUS 
PLUS- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

10. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:  

3) w odniesieniu do zbioru Erasmus plus: 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

f) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

4) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

g) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

h) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.09.2014, str. 1). 

11. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy 
start zawodowy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu ERASMUS PLUS 

12. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt  - Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji ,Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu: 

1. nazwa i adres uczelni wysyłającej: Powiat Piski – Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-
200 Pisz, ul. Warszawska 1 

2. nazwa instytucji przyjmującej: Przedsiębiorstwo Robin Pepinieres, Saint Laurent duCros, FR82-Provance–Alpes-Coted’Azur, 
05500 Saint Laurent duCros, Francja 

13. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzonespecjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach programu Erasmus plus 

14. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach projektu. 

15. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

16. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA 

WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” 

FORMULARZ WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO 

W ŁUPKACH  

Część I. DANE TELEADRESOWE  

A. Dane osobowe:  

Imię:    Nazwisko: 
 

Data urodzenia :  
 

Miejsce urodzenia:  

PESEL:  Numer i seria dowodu:  
 

Klasa:  
 

Profil kształcenia: 

B. Adres zamieszkania/do korespondencji 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Adres do korespondencji: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Dane kontaktowe 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

C. Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych* 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  
 

Województwo:   

Adres do korespondencji: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu/nr mieszkania  

Województwo:  

Dane kontaktowe 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  
* Uzupełnić w przypadku, gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią  

 



Część II. Pozostałe dane (zgodność z kryteriami kwalifikacyjnym) – wypełnia wychowawca ucznia 

A. Dane o przebiegu nauki  

Uczeń:  

- nie podejmuje prac         tak □nie □ 

- wykonuje prace z pomocą nauczyciela      tak □nie □ 

- wykonuje prace samodzielnie pod nadzorem nauczyciela    tak □nie □ 

 

B. Indywidualna wielospecjalistyczna ocena opisowa 

Ocena musi zawierać co najmniej opis jego samodzielności w  szkole i poza nią, opinię na temat zachowania 

ucznia, mocne i słabe strony,……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności 

 

Imię i nazwisko: ............................................................................................ 

Adres ............................................................. 

Tel. stacjonarny......                        Tel. kom............................................. 

 

 



 

 
...................., dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
Adres 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA O ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU TREŚCI REGULAMINU REKRUTACJI 

PROJEKTU „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY”- DOTYCZY 
PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 

 

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………….wydanym przez ............................... 
 

OŚWIADCZAM 
iż, zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu rekrutacji. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 
Realizatorów projektu.  
 
.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDA 

 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
Adres 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU TREŚCI REGULAMINU 

REKRUTACJIPROJEKTU „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY”- 
DOTYCZY NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 

 

W imieniu mojej córki/mojego syna, ja niżej podpisany/a .............................................................. 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
zamieszkały/a ............................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 
Legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………….wydanym przez ............................... 
 

OŚWIADCZAM 
iż, zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu rekrutacji. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez 
Realizatorów projektu.  
.........................      .............................................. 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 

 

 

 



 
......................, dnia .................................... 

........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE DYREKTORA/WYCHOWAWCY UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – 
WYCHOWAWCZEGO W ŁUPKACH W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA 

WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że uczeń ……………………………………..: 

-  posiada najwyższą ilość ocen z poziomu 3.  
- orzeczenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o niepełnosprawności w stopniu 
………. Z tytułu ……………………… 
 
Do formularza załączam kserokopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem orzeczenia  
o formularza zgłoszeniowego  załączam: 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
......................................................... 

Podpis 

 

 
 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE 
KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WYRAŻENIU WOLI UDZIAŁU W PROJEKCIE - DOTYCZY 

PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 
 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 

legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że 
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY 
START ZAWODOWY ” realizowanym w ramach programu ERASMUS PLUS i i oświadczam, że: 
1) zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
2)  zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
3) wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji projektu. 
4) zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Porozumienia Zajęć zawartego z Powiatem Piskim – 
Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu. 

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

Podpis 

 



 
 
 
 

......................, dnia .................................... 
........................................................... 
Imię i nazwisko 

........................................................... 
adres 

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

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE 
KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY” O WOLI UCZESTNICTWA W PROJCIE - DOTYCZY 

NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW 
 

W imieniu mojej córki/mojego syna, ja niżej podpisany/a ................................................................ 
                                                                                                                    IMIĘ I NAZWISKO 

zamieszkały/a ............................................................................................................. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................wydanym przez .................................. 
OŚWIADCZAM, że 
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY 
START ZAWODOWY ” realizowanym w ramach programu ERASMUS PLUS i i oświadczam, że: 
1) zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
2)  zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
3) wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji projektu. 
4) zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Porozumienia Zajęć zawartego z Powiatem Piskim – 
Powiatowym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu. 

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

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy start zawodowy” oświadczam, że 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

17. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu ERASMUS 
PLUS- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa  

18. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:  

5) w odniesieniu do zbioru Erasmus plus: 

g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

i) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

6) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

j) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

k) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

l) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji 
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 
30.09.2014, str. 1). 

19. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Staż we Francji szansą na wysokie kwalifikacje i lepszy 
start zawodowy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu ERASMUS PLUS 

20. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt  - Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji ,Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 
projektu: 

1. nazwa i adres uczelni wysyłającej: Powiat Piski – Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, 12-
200 Pisz, ul. Warszawska 1 

2. nazwa instytucji przyjmującej: Przedsiębiorstwo Robin Pepinieres, Saint Laurent duCros, FR82-Provance–Alpes-Coted’Azur, 
05500 Saint Laurent duCros, Francja 

21. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 
beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzonespecjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach programu Erasmus plus 

22. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w 
ramach projektu. 

23. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

24. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
*
 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



Załącznik nr ….. do Regulaminu rekrutacji… 

Kryteria rekrutacji do projektu pn. „STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START 
ZAWODOWY” 

I. WYMOGI FORMALNE 

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowani: 

1.  Uczennice i uczniowie klas II -IV Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem –Nidzie, którzy spełniają warunki: 

- Uczennica/uczeń uczy się w zawodzie technik leśnik  

- Uczennica/uczeń uzyskał/a na koniec ostatniego roku szkolnego/półrocza: 

a) minimum ocenę dostateczna z języka angielskiego  
b)  minimum ocenę poprawna z zachowania  
c) minimum średnią  ocen wynoszącą 3,5 z przedmiotów zawodowych  

- Uczennica/uczeń pochodzi z rodziny o trudnej sytuacji ekonomicznej  

2. Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych R13. i/lub R.14 realizowanymi przez Zespół Szkół Leśnych 
w Rucianem – Nidzie spełniające warunki: 

uczący się w zawodzie technik leśnik/uczestnicy KKZ R.13 „Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych”, KKZ 
R.14 „Użytkowanie zasobów leśnych” 

- posiadający znajomość języka angielskiego  

-Słuchacz uczestniczył w min. 80% zajęć R13, R14 

- Słuchacz uzyskał na zakończenie kursu: 

a) minimum ocenę dostateczna z języka angielskiego 
b) uzyskiwali bieżące zaliczenia, przewidziane w planie kursu 

- Słuchacz znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej   

3. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także indywidualne tempo i zakres nauki 
każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych umiejętnościach w zakresie ogrodnictwa ocena dokonana 
zostanie na podstawie indywidualnej wielospecjalistycznej oceny – ocena opisowa. 

Zakres ocen:  
1 – nie podejmuje prac, 
2 – wykonuje prace pracy z pomocą nauczyciela, 
3 – wykonuje prace samodzielnie pod nadzorem nauczyciela, 
 
Szczegóły rekrutacji: 
- orzeczenie z PPPP o stopniu niepełnosprawności umysłowej, 
- najwyższa w zespole ilość ocen,  
- samodzielność ucznia w zakresie samoobsługi – opinia wychowawcy, 
- pozytywna ocena z zachowania, 
 
Komisja Rekrutacyjna na podstawie formularza zgłoszeniowego oceni czy uczniowie/słuchacze spełnia formalne 
kryteria rekrutacji.  



Uwaga! Wszystkie niezbędne kryteria muszą być spełnione. Brak spełnienia choćby jednego z kryteriów 
niezbędnych eliminuje uczennicę/ucznia z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym!  

II. Kryteria selekcji – DOTYCZY PKT 1 I 2 

Kryteria selekcji: 
- test z j. angielskiego -0-10 pkt 
- rozmowa kwalifikacyjna -0-15 pkt 
- ocena z j. angielskiego -0-5 pkt/słuchacze: zaliczony język angielski zawodowy – 0-5 pkt 
- średnia  z przedmiotów zawodowych – 0-5 pkt/słuchacze: średnia z egzaminów – 0-5 pkt 
- średnia z zakończonego półrocza/roku szkolnego/kursu  – 0-5 pkt. 
- ocena z zachowania-0-5 pkt/słuchacze: frekwencja na zajęciach – 0-5pkt 
- sytuacja ekonomiczna – 0-5 pkt 
 
Na  podstawie  ww.  kryteriów  Komisja  Rekrutacyjna  sporządzi  listę  uczniów  z  najwyższą  liczbą Punktów 
(listę  uczestników  projektu)  oraz  listę  rezerwową  na  wypadek  rezygnacji  z  udziału w projekcie któregoś z 
uczestników  

 

 

 

 

 

 


