Dla młodzieży ubiegającej się o udział w międzynarodowej wymianie młodzieży Youth For Understanding
Polska w roku szkolnym 2022/2023
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państwowa

prywatna

…..
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Klasa:
ggg.......ggg.............................

_ Argentyna

_ Finlandia

_Norwegia

_ Włochy

_ Austria

_ Francja

_ Niemcy

_ Korea Płn.

_ Belgia Flandria

_ Hiszpania

_ Szwecja

_ Urugwaj

_ Belgia Walonia

_ Holandia

_ Szwajcaria

_ Brazylia

_Indie

_ Serbia

_ Bułgaria

_ Irlandia

_Paragwaj

_ Chile

_ Japonia

_ Rumunia

_ Czechy

_ Kanada

_Turcja

_ Dania

_ Łotwa

_ USA

_ Ekwador

_ Tajlandia

_ Wielka Brytania

_ Estonia

_ Mołdawia

_ Wietnam

y.

Data urodzenia: .......................................... Telefon komórkowy: (+48)

Miejsce pracy :

Data urodzenia: .......................................... Telefon komórkowy: (+48)

Miejsce pracy :

Wiek:
Wiek:
Wiek:
Wiek:
Wiek:

Czy Ty lub Twoja rodzina mieliście już kontakt z YFU? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Skąd dowiedziałeś/aś się o możliwości udziału w wymianie YFU?

Czy zamierzasz ubiegać się prywatnie lub przez organizacji inną niż YFU o roczny pobyt w obcym kraju w roku szkolnym
2022/2023?

IV. ZAINTERESOWANIA I Uzupetnij informacje na temat swoich zainteresowań.
Czy poza lekcjami bierzesz udzial w zyciu szkoly? Jesli tak, tow jaki spos6b?

Czy masz juz plany na przyszłość (dot. dalszej nauki lub pracy)? Jesli tak, to jakie?

Czym się szczególnie interesujesz? czy grasz na instrumentach muzycznych, uprawiasz sport, należysz do klubów lub kół
zainteresowań? Jeśli tak, to jakich?

Czy pomagasz w prowadzeniu domu? Jakie masz zadania?

Co lubisz robić w wolnym czasie?

Czego nie lubisz robić?

Czy palisz papierosy?

Jeśli tak, to jak długo?

Czy Twoja dieta obejmuje szczeg6lne ograniczenia żywieniowe?

Jeśli tak, to jakie?

Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wysłać na rok do innego kraju?

Jak chciał(a)byś wykorzystać to doświadczenie po powrocie do Polski?
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V. OPOWIADANIE o SOBIE I Napisz opowiadanie o swoim dotychczasowym życiu,

poglądach, oczekiwaniach i planach.
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VI. OPINIA WYCHOWAWCY I Poproś wychowawcę o wystawienie jawnej lub
poufnej*opini.
Uprzejmie prosimy o wystawienie dowolnie sformułowanej opinii o uczniu/uczennicy pod względem jego/jej
kwalifikacji do udziału w programie międzynarodowej wymianie młodzieży.
Nie ma potrzeby referowania takich osiągnięć szkolnych kandydata, które wynikają ze świadectw. Wykaz
ocen oraz świadectwa szkolne kandydat musi przedłożyć osobno.
Kandydaci powinni być w stanie (odpowiednio do swojego wieku) samodzielnie analizować i relacjonować zdobyte
doświadczenia, poglądy i przekonania. Muszą być gotowi do tego, aby rola polskiego ucznia w kraju goszczącym
pojmowana była jako zadanie, które prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia między przedstawicielami
różnych kultur.
Kandydaci powinni wykazywać się wystarczającą samodyscypliną i stabilnością, gotowością przystosowania się
do nowych warunków oraz obcych form i reguł życia, jak również umiejętnością wczesnego rozpoznawania i
rozumienia pojawiających się problemów. Istotna jest również umiejętność brania pod uwagą interesów innych
oraz zachowania dystansu wobec własnych zainteresowań. Ważne są dla nas informacje dotyczące zachowania
kandydata w grupie oraz to, jakie kandydat wywiera wrażenie na podstawie swego życia w społeczności szkolnej.

Nazwisko wystawiającego opinię:
Pieczęć szkoły:

Data i miejsce:

*Opinię poufną należy przekazać uczniowi w zaklejonej kopercie lub wysłać na adres YFU Polska, skr. poczt. 36, 61-809 Poznań

.

VII. WVKAZ OCEN I Poproś wychowawcę o uzupełnienie poniższego wykazu ocen.
Przedmioty

Oceny (prosimy wpisywać cyframi)
klasa
semestr I

klasa
semestr II

semestr I

klasa
semestr II

semestr I

semestr II

zachowanie
język polski
język

..

język
historia

wiedza o społeczeństwie
wiedza o kulturze
podstawy przedsiębiorczości
geografa
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
religia/etyka

..
lmię i nazwisko
wychowawcy:

Podpis:

Pieczęć szkoły:
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VIII. SWIADECTWO ZDROWIA I Uzupełnij informacje o swoim stanie zdrowia.
Zaznacz i opisz dolegliwości, na które cierpiałeś/as w przeciągu ostatnich 3 lat.
Dolegliwość:

Komentarz:

(rodzaj, stopień, objawy, czas trwania
leczenia, przyjmowane leki, itp.)

□ Alergia na leki
□ Alergia na zwierz ta
□ Alergia pokarmowa
□ Alergia środowiskowa
□ Ataki l ku napadowego (paniki)
□ Celiakia (nietolerancja glutenu)
□ Choroba afektywna dwubiegunowa
□ Cukrzyca
□ Depresja
□ Dolegliwości wymagaj ce stałego przyjmowania lek6w
□ Dolegliwości ograniczaj ce możliwość uprawiania sport6w
□ Enurezja (moczenie nocne)
□ Epilepsja (padaczka)
□ Nietolerancja laktozy
□ Skłonności samobójcze
□ Skrajnie niskie lub wysokie BMI (wskaźnik masy ciała)
□ Zaburzenia nerwicowe
□ Zaburzenia odżywiania
□ Znacz ca wada słuchu
□ Znacz ca wada wzroku
Dodatkowe informacje o stanie zdrowia:

9

1.
4.

2.
5.

3.
6.

1.
4.

2.
5.

3.
6.

Stowarzyszenia (według średniego kursu NBP z dnia wpłaty ):

•

Oświadczam, że na wszystkie pytania odpowiedziałem/am zgodnie ze swoją wiedzą i

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez YFU Polska danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym

.

1

umieszczenie w lokalnej szkole średniej

2

3

–
‒

◦ seminarium przedwyjazdowe w Polsce,
◦ seminarium poprzyjazdowe w kraju wymiany,
◦ seminarium śródroczne w połowie wymiany,
◦ seminarium przed powrotem z wymiany,
◦ seminarium YES (Young Europeans' Seminar) w Niemczech ,
◦ seminarium po powrocie z wymiany,
podróż powrotną

klasyczny
licealno-uniwersytecki

uniwersytecki - dedykowany dla absolwentów szkoły
wakacyjny
wolontariacki - dedykowany dla absolwentów szkoły średniej -

dwuletni - trwający ok.

