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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 
 Formularz przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi w roku szkolnym 

2021/2022  Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095672

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)

Dane podstawowe kandydata/tki

Imię/ imiona  

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)  

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, 

miasto)
 

Telefon kontaktowy  

Email  

Informacje o kandydacie/tce

 Technikum - Technik usług kelnerskich

  Technikum - Technik żywienia i usług 

gastronomicznych

 Szkoła branżowa I stopnia - Kucharz

 Szkoła Branżowa II stopnia - technik 

żywienia i usług gastronomicznych

Kraj odbycia stażu Portugalia/ Hiszpania  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkół  Gastronomicznych  w  Łodzi,  ul.  
Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź, tel.: 42 636-75-44, e-mail: gastronomik@zsg.elodz.edu.pl  .  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88, 
90-357  Łódź,  którą  jest  Jacek  Majka -  z  inspektorem  można  się  skontaktować  na  e-mail: 
kontakt@rodo.radomsko.pl;

3) 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 przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
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4) Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) 
lub organizacji międzynarodowej.

5) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem.

…………………………………….…….

data i podpis kandydata/tki

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność. 

………………………………………….

data i podpis rodzica/opiekuna

Część B – wypełnia wychowawca

KRYTERIA MERYTORYCZNE – wypełnia wychowawca klasy

Frekwencja na zajęciach  (semestru poprzedzającego rekrutację):   _______________               _

Ocena z zachowania (semestru poprzedzającego rekrutację): ______________     ____________

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych (semestru poprzedzającego rekrutację): ___________

Ocena z języka angielskiego (semestru poprzedzającego rekrutację): _____________________

Frekwencja (semestru poprzedzającego rekrutację): __________________________________

Miejsce zamieszkania kandydata: miasto / wieś 

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych: TAK / NIE*

Uczeń z niepełnosprawnością: TAK / NIE*

Data i podpis wychowawcy: __________________________________________________

*Proszę zakreślić poprawną odpowiedź

Część C- wypełnia komisja rekrutacyjna
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KRYTERIA FORMALNE – wypełnia członek Komisji Rekrutacyjnej

Ilość punktów ______________________________________________________________

UWAGI: 

Data i podpis członka komisji: __________________________________________________

POTWIERDZENIE WPŁYNIĘCIA ZGŁOSZENIA: 

Data wpłynięcia zgłoszenia: __________________________________________________

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie __________________________________________

Pieczęć szkoły______________________________________________________________

Na podstawie uzyskanych punktów ogłoszone zostaną listy uczestników projektu. W 
przypadku większej liczby chętnych utworzone zostaną listy rezerwowe, z których w sytuacji 
rezygnacji któregoś z uczestnika projektu,
rekrutowani będą na to miejsce kolejni uczestnicy.

W terminie 7 dni od ogłoszenia listy uczestników projektu istnieje możliwość wniesienia 
odwołania (w formie pisemnej) przez uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do 
projektu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni, przez powołany przez dyrektora 
szkoły 3 - osobowy zespół w skład którego wchodzić będzie przedstawiciel strony wnoszącej 
odwołanie. Decyzja tego zespołu jest ostateczna.
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