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Projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+ 

Healthy steps to better future 

2018-2020 

FORMULARZ APLIKACYJNY  
na wyjazd do szkoły partnerskiej  

 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA(prosimy o pismo drukowane)  

 

 

 

II. SYLWETKA UCZNIA: 
 

Klasa  Wychowawca  

a) WYNIKI NAUCZANIA - za rok szkolny 2018/2019 (wypełnia wychowawca-uczeń ma 

obowiązek dotrzeć do wychowawcy w celu uzupełnienia poniższych informacji): 
 

 

           ...................................................... 
  (podpis wychowawcy) 

 

b) AUTOPREZENTACJA 

 

Odpowiedz na poniższe pytania. 

Brak odpowiedzi na niektóre pytania lub niewyczerpujące uzasadnienie może być przyczyną 

odrzucenia wniosku. 

Imię i nazwisko ucznia  

Data ważności 

paszportu/dowodu 

osobistego(paszport musi być 

ważny jeszcze przez  6 miesięcy 

od daty wyjazdu) 

 

średnia ocen  

ocena zachowania  

ocena z j. angielskiego  
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(UWAGA: ocenie podlega także poprawność i staranność opisu, liczba linijek jest 

orientacyjna, formularz może być wypełniony na komputerze lub odręcznie) 

 

 

1. Dlaczego chcesz wziąć udział w wymianie zagranicznej do szkoły partnerskiej? 
 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

2. W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu? 
 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. W jakich działaniach projektu Erasmus + brałeś udział (logo, plakaty, projekty, listy, etc. 

Inne prace projektowe)? Opisz krótko swój udział w działaniach. 
 

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

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



 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K.                                                                     Healthy Steps to Better Future 
Baczyoskiego  w Częstochowie 
 

Strona | 3 
 

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

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

 

4. Jak oceniasz swoje możliwości komunikowania się w języku angielskim, co możesz zrobić 

jeśli nie będziesz znał właściwych słów i zwrotów? 
 

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

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

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

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

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

 

 

5. Jakie korzyści płyną z twojego wyjazdu dla ciebie, twojego otoczenia, twojej szkoły?  

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

6. Jaki masz pomysł na przedstawienie relacji z pobytu w szkole partnerskiej? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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III. OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym są zgodne z prawdą, a 

niniejsza aplikacja jest zgodą na wyjazd do szkoły partnerskiej w ............................................. 

w dniach ....................................... 

 

Częstochowa, ...............................                                  .............................................................. 
 Data                                                                                                              Podpis ucznia 

 

 

.......................................................                    .............................................................. 
                            Podpis obojga rodziców / prawnych opiekunów 

 

Informacje dotyczące zasad przetawarzania danych osobowych w ramach projektu  

Healthy steps to better future 

 

1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. 

Baczyńskiegow Częstochowie, ul. Baczyńskiego 2 a, 42-224 Częstochowa, tel. 34 322 04 55, e-

mail: sp02@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub 

nr telefonu 34 362 51 05 wew. 107. 

3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

w celu organizacji oraz realizacji wyjazdu w ramach projektu Healthy steps to better future, w 

ramach programu ERASMUS+, zgodnie z jego Regulaminem. 

4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych, w szczególności: 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS+,organowi 

prowadzącemu szkołę – Gmina Miasto Częstochowa, organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach. Delegatura w Częstochowie, 
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firmieubezpieczeniowej, szkole przyjmującej ucznia: proszę o wpisanie nazwy szkoły, która 

przyjmuje ucznia, rodzinie przyjmującej ucznia. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie zJednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który 

dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

6. Posiadają Państwo także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do organizacji i realizacji wyjazdu w 

ramach programu ERASMUS+. 
 


