FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA
I.

DANE PROJEKTU
Nr: RPMP.10.01.03-12-0279/19

Nazwa projektu: „Rzecz w tym, kto umie więcej”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

II.

DANE OSOBOWE

Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
☐ Kobieta

Płeć
III.

☐ Mężczyzna

Wiek

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE

Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy

-

Poczta

Miejscowość
Numer
budynku

Ulica

Numer
lokalu

Telefon
kontaktowy *
Adres e-mail *
* podanie co najmniej jednej formy danych kontaktowych jest obowiązkowe

IV.
WYKSZTAŁCENIE1
☐ niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) - ISCED 0
☐ podstawowe (szkoła podstawowa) - ISCED 1
☐ gimnazjalne (gimnazjum) - ISCED 2
☐ ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa, szkoła branżowa) - ISCED 3
☐ policealne (szkoły policealne) - ISCED 4
☐ wyższe (studia krótkiego cyklu, studia licencjackie, studia podyplomowe, studia magisterskie, studia
doktoranckie) - ISCED 5-8

1

* osoba, która posiada wiek poniżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie podstawowym (poziom ISCED 1),

powinna być przypisana do poziomu wykształcenia podstawowego (poziom ISCED 1);
* osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie wykształcenia podstawowego
(poziom ISCED 1) powinna być przypisana do poziomu wykształcenia niższego niż podstawowe (poziom ISCED 0).
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V.

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

1. Jestem nauczycielem/nauczycielką kształcenia ogólnego
zatrudnioną w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie,
ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
VI.

☐ Tak

☐ Nie

KRYTERIA REKRUTACYJNE
☐ Oświadczam, iż posiadam minimum 1 rok stażu pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie
☐ Oświadczam, iż szkolenia w ramach zadania „Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej” są
kompatybilne z moim doświadczeniem zawodowym oraz nauczanymi przedmiotami

VII.
DANE DODATKOWE
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
(Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego
pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości;
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego
obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw)
innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem
Polski.)

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
(osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społeczne oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie
zdrowia psychicznego)

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(osoby będące poza wiekiem typowym dla ukończenia szkoły podstawowej, które nie
ukończyły szkoły podstawowej; byli więźniowie, narkomani; osoby z obszarów
wiejskich)

☐ Tak
☐ Nie
☐ odmowa podania informacji

☐ Tak

☐ Tak
☐ Nie
☐ odmowa podania informacji
☐ Tak
☐ Nie
☐ odmowa podania informacji

Staż pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie

☐ 1 rok
☐ 2 lata
☐ 3 lata i więcej

Trudna sytuacja rodzinna

☐ Tak

(osoby zależne, rodzina wielodzietna, samotny rodzic)

☐ Nie

☐ Nie

Do Formularza zgłoszeniowego załączam:
☐ kopię orzeczenia/opinii o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (jeśli
dotyczy)
☐ oświadczenie o trudnej sytuacji rodzinnej (jeśli dotyczy)
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Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:







Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego;
Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych;
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
Zostałem/am poinformowany, że mam prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawianiach
oraz będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beneficjenta - J&C GROUP Karolina
Chadzypanagiotis-Jurkiewicz na potrzeby rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu;
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawną, niniejszym oświadczam, że informacje podane w Formularzu są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym;

……………….…………………………………..

…………….………………….……………………..……………..….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)
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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Deklaruję uczestnictwo w projekcie nr RPMP.10.01.03-12-0279/19, pn. „Rzecz w tym, kto umie więcej”
realizowanym przez J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-350),
Plac Kaszubski 8/201, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie „Rzecz w tym, kto umie
więcej” i są mi znane przyjęte kryteria kwalifikujące do udziału w Projekcie. Tym samym oświadczam, że
jestem osobą zamieszkującą województwo małopolskie i spełniam niżej wymienione kryteria:
 Jestem nauczycielem pracującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie przy ul. Szkolnej 8,
32-332 Bukowno.
 Posiadam minimum 1 rok stażu pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie.
 Szkolenia w ramach zadania „Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej” są kompatybilne
z moim doświadczeniem zawodowym oraz nauczanymi przedmiotami.
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i, że jestem świadomy/a
odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego).

……………….…………………………………..

…………….………………….……………………..……………..….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)
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