ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach,
organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA
w ramach projektu Małopolskie Talenty

Formularz rekrutacyjny
dla Nauczyciela1 kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych
do projektu „Małopolskie Talenty”
realizowanego w ramach: Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów
zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
a.

Imię/imiona ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………

b.

Nazwisko:…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

c.

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

d.

Adres poczty elektronicznej (e-mail): …………………………………………………………………………………………………….

e.

Zatrudniony w: (nazwa, adres
szkoły):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

f.

Uczestnik projektu pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa
małopolskiego:
a)

g.

Uczestnik projektu jest nauczycielem w rozumieniu art. 3 ust. 9 Ustawy o systemie oświaty 2:
a)

h.

tak

tak

Uczestnik projektu jest nauczycielem wskazanym przez Beneficjenta/Realizatora Centrum Wsparcia
Uczniów Zdolnych do prowadzenia zajęć pozaszkolnych w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych:
a)

tak, w tym proszę wskazać nazwę Beneficjenta/Realizatora Centrum Wsparcia Uczniów
Zdolnych i tytuł projektu, w ramach którego nauczyciel będzie prowadził zajęcia w Centrum
Wsparcia Uczniów Zdolnych:
…………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

i.

Uczestnik projektu – nauczyciel będzie prowadził zajęcia w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych z
kompetencji kluczowych (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):
a) ponadprzedmiotowych (społecznych i uczenia się),
b) przedmiotowych:
- matematyczno – przyrodniczych lub

1

Nauczyciel w znaczeniu nauczycielka/nauczyciel

2

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1985 i 169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 946)

- informatycznych
- językowych – język angielski lub
przedsiębiorczości
j.

Potwierdzam udział w szkoleniu dla nauczycieli z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych w
terminie wskazanym dla danego CWUZ, przedstawionego w przyjętym harmonogramie:
a.

Grupa 1
i. Miejsce szkolenia: Nowy Sącz/CWUZ Miasto Nowy Sącz
ii. 26-27-28 lipca
iii. 31 lipca – 1-2 sierpnia

b.

Grupa 2
i. Miejsce szkolenia: Wieliczka (CWUZ Powiat Wielicki, CWUZ Powiat
Brzeski)
ii. 2-3-4 sierpnia
iii. 7-8-9 sierpnia

c.

Grupa 3: /Nowy Sącz/
i. Miejsce szkolenia: Nowy Sącz / CWUZ Powiat Nowosądecki, CWUZ
Powiat Gorlicki, CWUZ Stowarzyszenie Humaneo)
ii. 16-17-18 sierpnia
iii. 21-22-23 sierpnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji uczestników
projektu Małopolskie Talenty. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru
„Rejestr uczestników projektu Małopolskie Talenty” jest Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.
Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli/weryfikacji poprawności
prowadzonej rekrutacji i diagnozy uzdolnień;
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w
projekcie: konkursowym „Małopolskie Talenty – szkoła …………………………………… – powiat/Miasto …………………………………….” w
projekcie pozakonkursowym „Małopolskie Talenty”.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS

