
 

 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 
          ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok 

          tel.:  85 742-12-13      email: zst@um.bialystok.pl 
  

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

na staż zagraniczny  w ramach projektu finansowanego  

z programu  

ERASMUS +  KONKURS  2022 

"2022-1-PL01-KA121-VET-000065707” 

 
Formularz przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w 

Białymstoku w zawodach: technik technologii drewna/stolarz (6 osób), technik żywienia i usług 

gastronomicznych/kucharz (6 osób), technik programista (12 osób), którzy w roku szkolnym 2022/2023 

realizować  będą staż zawodowy w Hiszpanii. 

 

Staże rozpoczną się 24.04.2023 r. i potrwają 3 tyg.  

 

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

1. Pesel……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………... 

4. Tel. kontaktowy ………………………….…………………………………………………………………….. 

5. Email…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Klasa …………………………………………………………………………………………………………... 

7. Zawód  …………………………………………………………………………………………… 

8. Opinia wychowawcy (dotyczy I półrocza roku szkolnego 2022/2023): 

a) pełniona funkcja w klasie/szkole  

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

b) działania na rzecz środowiska lokalnego 

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

c)  udział w szkolnych uroczystościach okolicznościowych/patriotycznych 

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



 

 

d)  udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych/zawodowych  

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

e) udział w konkursach/zawodach sportowych 

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

9. Ocena zachowania za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 

 

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

10. Średnia ocen za I półrocze roku szkolnego 2022/23  

 

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

11. Ocena z przedmiotu: język angielski za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 

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

12. Oświadczenie o  dochodach (Załącznik nr 1) 

13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej 

nauki zawodu.  

14. Zgoda na przetwarzanie i publikowanie danych wizerunkowych w tym danych o osiągnięciach ucznia.  

   

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

Podpis ucznia                                                                               Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Wyrażam zgodę  na udział mego syna/córki ……………………………………………………………………. 

w stażu zagranicznym, który rozpocznie  się  17.04.2023 r. w Hiszpanii. 

 

………………………………………………… 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia   17.02. 2023 r. w  sekretariacie Szkoły. 

 
 



 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji  

programu Erasmus + 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  oraz danych osobowych, jest Zespół Szkół Technicznych 

im. Gen. W. Andersa w Białymstoku, zwany dalej Administratorem.  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@zst.bialystok.pl 

3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez złożenie formularzu zgłoszeniowego będą 

przetwarzane w celu wzięcia udziału w programie i w zakresie niezbędnym do realizacji programu stażów 

zagranicznych w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus + Konkurs 2022 "2022-1-PL01-

KA121-VET-000065707”.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym tj. instytucje partnerskie uczestniczące w 

programie Erasmus +, koordynatorom programu Erasmus+, firmom, szkołom oraz organizacjom 

przyjmującym, do której została/ł Pani /Pan zakwalifikowany na praktykę zagraniczną, a także innym 

podmiotom z którymi Administrator zawrze umowę powierzenia danych osobowych. 

6. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz 

obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Jednocześnie jeśli przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

mailto:iod@zst.bialystok.pl

