Imię i nazwisko ucznia

Białobrzegi, dn. …………, 2021 r.

……………………………………………..
Klasa
……………………………………………..

Komisja Rekrutacyjna
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Białobrzegach

dot. projektu: „Staszic zawodowiec w Europie”

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na praktyki zagraniczne do Portugalii.
Zgodnie z regulaminem deklaruję, że moje oceny w pierwszym półroczu roku szkolnego
2020/2021, są następujące:
1. Zachowanie
……………………………………………………………………………

Projekt „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”
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2. Język angielski
……………………………………………………………………………

3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych
……………………………………………………………………………
4. Inne osiągnięcia
a. Konkursy/olimpiady zawodowe w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 (proszę
podać nazwę konkursu i informację o zajętym miejscu)
…………………………………………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

b. uroczystości szkolne w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 (pomoc w
organizowaniu uroczystości szkolnych w systemie online umieszczonych na stronie
internetowej szkoły lub facebooku szkoły, z podaniem imienia i nazwiska nauczyciela
organizującego daną uroczystość)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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c. inne formy zaangażowania w życie szkoły i/lub społeczności lokalnej w pierwszym półroczu
roku szkolnego 2020/2021 (wolontariat, poczet sztandarowy, reprezentowanie szkoły w
dni wolne od zajęć lekcyjnych, proszę podać nazwę tej formy oraz nazwisko nauczycielaopiekuna)
………………………………………………………………………………………………….
……………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Opinia wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie w pierwszym
półroczu 2020/2021 (proszę uwzględnić systematyczność logowania w czasie pandemii oraz
opinię pedagoga/psychologa)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………
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Uzasadnij, dlaczego chcesz uczestniczyć w projekcie „STASZIC ZAWODOWIEC W EUROPIE”
…………………………………………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
……………..……………………………………………………………………………………
Informuję, że zapoznałem/am się z „REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE „STASZIC ZAWODOWIEC W EUROPIE”
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu praktyki, w tym do dostosowania stroju, fryzury, itp.
do wymagań pracodawcy, związanych z charakterem wykonywanej pracy.

Podpis ucznia

……………………………..

Podpis rodzica

……………………………………

Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych: do 13 stycznia 2020 r., godz. 1500 do wychowawców za
pośrednictwem Microsoft Teams.
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