Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Nauczyciel XXI wieku”
realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. DANE OSOBOWE
1. Imię
2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania

ul. …………………………………………………… nr domu ………….. lokalu ………….
kod pocztowy _ _ -_ _ _

miejscowość ……………………………………………

4. Miejsce i data urodzenia
5. Obywatelstwo
6. Nr telefonu
7. Adres e-mail

II. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
1. Oświadczam, iż jestem zatrudniony/na w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach na
stanowisku nauczyciela.

2.Nauczany przedmiot lub funkcja (zaznacz
właściwe)







dyrektor/wicedyrektor
nauczanie wczesnoszkolne
matematyka
język polski
język angielski
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WF
przyroda
historia
pedagog szkolny
muzyka
plastyka
technika
informatyka
A.1
A.2
B.1
B.2

3.Posiadam umiejętność dzielenia się zdobytą
wiedzą popartą publicznymi wystąpieniami
podczas szkoleń czy seminariów.




tak
nie

4.Posiadam doświadczenie w tworzenie
projektów, grantów, programów.




tak
nie

5.Posiadam doświadczenie w pracy na eplatformie, e- nauczaniu.




tak
nie

3.Posiadam znajomość języka angielskiego na
poziomie: (dotyczy nie anglistów)

III. ANKIETA MOTYWACYJNA
Zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się lub nie
zgadzasz z poniższymi stwierdzeniami
stawiając krzyżyk w odpowiednim polu

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Raczej się nie
zgadzam

Zdecydowanie
się nie
zgadzam

Chcę wziąć udział w projekcie „Nauczyciel XXI
wieku” i ukończyć następujący kurs:
• Innowacyjne metody nauczania –
wizyta studyjna na Islandii
•

Kurs języka angielskiego na Malcie

•

Kurs metodyczny języka
angielskiego w Hiszpanii

2. Chcę wziąć udział w kursie języka
angielskiego w kraju przed wyjazdem na
szkolenie zagraniczne. ( dotyczy nie anglistów)
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3. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
daje mi dużą satysfakcję.

3. Gdy raz obiorę dany cel dążę do jego
osiągnięcia.
4. Początkowe trudności w nabywaniu
nowych umiejętności jeszcze bardziej
motywują mnie do zaangażowania w dalszą
naukę.
5. Wg. mnie udział w projekcie „Nauczyciel
XXI wieku” przyczyni się do poprawy jakości
pracy szkoły.

IV. SPOSÓB WYKORZYSTANIA ZDOBYTYCH UMIEJETNOŚCI.
Opisz w jaki sposób wykorzystasz zdobytą wiedzę, doświadczenie i umiejętności w swojej pracy w szkole.
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Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach w celu rekrutacji do projektu
„Nauczyciele XXI wieku”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Nauczyciel XXI wieku”.
3. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w nim.
4. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy.
Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do sekretariatu ZSP nr 2 w Katowicach.

……………………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata
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