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Dzierżoniów, dnia …………………........ 2023r. 

 
……………………………………………………………………………………………………    
(Imię i nazwisko ucznia/ kierunek kształcenia) 
…………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
(klasa, telefon, e-mail) 
               

PODANIE DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Zespół Szkół Nr 2 
Im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie 

Ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów 
 

 Proszę o przyjęcie mnie na staż w ramach programu Erasmus+, projekt w ramach 

AKREDYTACJI o numerze: 2022-1-PL01-KA121-VET-000057467, który realizowany będzie w: 

 Split /Chorwacja dla grupy I – na kierunku technik hotelarstwa i technik żywienia i usług 

gastronomicznych w terminie: 16.04. – 06.05.2023r.* 

 Malmo /Szwecja  dla grupy II – na kierunku technik usług fryzjerskich i fryzjer (BS I st.) w 

terminie:  07.05. – 27.05.2023r.* 

*niepotrzebne skreślić 

KRYTERIA NABORU:  

1. Złożenie przez kandydata wniosku o udział w projekcie …............................................. 

2. Udział w konkursach zawodowych lub językowych (na jakim poziomie?): 

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

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

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

3. Konkurs świadectw/ocen semestralnych uczniów ( za I semestr 2022/2023):  

- wszystkie przedmioty zawodowe   ………………………………………… 

- język angielski    ………………………………………… 

- ocena z zachowania    ………………………………………… 

- średnia ocen za I semestr 22/23  ………………………………………… 
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4. Opinia wychowawcy na temat zaangażowania ucznia w życie klasy i szkoły: 

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

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

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

5. Kultura osobista, brak nałogów, opinia wychowawcy klasy: 

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

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

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

6. Frekwencja na zajęciach w %  - …………………………………………………………………………..……….. 

7. Pochodzenie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym:  TAK/ NIE 

8. Oświadczenie o wielodzietności, niepełnosprawności:    TAK/NIE 

Wyrażam zgodę na wgląd do ocen w dokumentacji pedagogicznej przez Komisję Rekrutacyjną     

w celu ewentualnej weryfikacji ocen. 

Deklaruję uczestnictwo we wszystkich zajęciach zaplanowanych z zakresu przygotowania 

językowo – kulturowo – pedagogicznego przed wyjazdem na staż. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w stażu realizowanym 

na zasadach programu Erasmus+, projekt w ramach AKREDYTACJI o numerze: 2022-1-PL01-KA121-

VET-000057467, który realizowany będzie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. 

 

Podpis ucznia - ……………………………………………………………. 

 

Decyzja i Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

 

 

 


