
Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

Wpływ Formularza zgłoszeniowego

Data

…………………........................................
Podpis osoby przyjmującej formularz

zgłoszeniowy

Projekt : „Szkoły marzeń”
Numer projektu: RPPK.09.02.00- 18-0009/17

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I O W Y -  N A U C Z Y C I E L
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Część 1. (nauczyciel)

Dane personalne 

Imię (imiona)
Nazwisko

Tel. kontaktowy PESEL

E-mail Płeć r Kobieta
r Mężczyzna

Poziom wykształcenia

r Brak
r Podstawowe
r Gimnazjalne
r Ponadgimnazjalne
r Policealne
r Wyższe

DANE ADRESOWE
Ulica 
Nr budynku Nr lokalu
Kod pocztowy Miejscowość
Gmina Powiat
Województwo



Część 2. (nauczyciel)

Zakres wsparcia projektowego

Nazwa szkoły, placówki w
której/których uczę 
(proszę wpisać rodzaj
placówki np.: szkoła
podstawowa w zespole szkół)

Adres szkoły, placówki w
której/których uczę

Nazwa kierunku
kształcenia, na którym
uczę

Stopień awansu
zawodowego

r Nauczyciel stażysta
r Nauczyciel kontraktowy
r Nauczyciel mianowany
r Nauczyciel dyplomowany

Forma wsparcia, na którą
aplikuję

r Szkolenie  doskonalące  w zakresie  poznania  zasad  efektywnej
nauki,  zapamiętywania  informacji  w  oparciu  o  najnowsze
badania z zakresu neurologii mózgu i funkcjonowania procesów
poznawczych człowieka

r Szkolenie z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK w edukacji
uczniów i włączenia do nauczania przedmiotowego

r Szkolenie  dla  nauczycieli  z  przedmiotów  przyrodniczych  z
zakresu  doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  przedmiotów
przyrodniczych  w  zakresie  prowadzenia  zajęć  na  bazie
eksperymentu, z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych

r Szkolenie dla nauczycieli - metody pracy z uczniami ze SPE

Część 4. (nauczyciel)
Oświadczam, że:
Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am  się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w  Projekcie pn. „Szkoły
marzeń”.

2. Zostałem/am poinformowany/a,  że projekt  pn.:  „Szkoły marzeń”  realizowany przez
Gminę  Krzywcza  w  partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem  Jesteśmy  Razem  w
Ruszelczycach  oraz  Stowarzyszeniem  Dla  Edukacji  w  Reczpolu  jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

3. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie
są prawdziwe.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lidera Projektu tj.
Gminę  Krzywcza  oraz  Stowarzyszenie  Jesteśmy  Razem  w  Ruszelczycach  i
Stowarzyszenie  Dla  Edukacji  w  Reczpolu1 do  celów  niezbędnych  przy  rekrutacji

1 Właściwy organ prowadzący



zgodnie  z  art. 13 i art.  14 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).

5. Zostałem poinformowany,  że administratorem moich danych osobowych  jest Zarząd
Województwa  Podkarpackiego  -  pełniący  funkcję   Instytucji  Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-
2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Przysługuje mi prawo
wglądu  do  moich  danych   oraz  ich  poprawiania  i aktualizowania.  Podanie  moich
danych  osobowych  jest  dobrowolne  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

6. Potwierdzam przynależność  do  grupy docelowej  projektu  i  oświadczam,  iż  jestem
nauczycielem zatrudnionym w szkole objętej wsparciem projektu.

7. Oświadczam,  także  że  podane  przeze  mnie  informacje  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym  i  prawnym.  Jednocześnie  jestem  świadomy,  ze  w  przypadku  gdyby
okazało się, że informacje te są nieprawdziwe zostanę wykluczony z uczestnictwa w
ww. Projekcie oraz mogę być pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej.

…………………….…………. …………………….………….
Miejscowość i data Podpis uczestnika

Część 5. (wypełnia dyrektor szkoły)

Oświadczenie
Zgodnie z kryteriami rekrutacji zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz w regulaminie
rekrutacji  i uczestnictwa projektu pn.:  „Szkoły marzeń”  potwierdzam wskazane informacje
zawarte  w  formularzu  zgłoszeniowym  dotyczące  miejsca  pracy  i  miejsca  zamieszkania
nauczyciela.

…………………….…………. …………………….……………...
Miejscowość i data Podpis dyrektora szkoły/placówki


