Formularz zgłoszeniowy (pracownik)
do projektu Zainwestuj w siebie- zacznij się uczyć języków obcych o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-04789
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na
zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna

Część A – wypełnia kandydat/tka (pracownik)
Dane podstawowe kandydata/tki
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie/tce
Stanowisko
Staż pracy
Na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 z 4 maja 2016, str. 1) (RODO), upoważniam
koordynatora projektu do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Zbiór danych
osobowych z ZUS w przypadku zmiany danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie koordynatora projektu

…………………………..………….
data i podpis kandydata/tki

Część B – wypełnia kandydat(tka)/przełożony kandydata(tki)/inne

Deklaruję chęć nauki języka ………………………………………………………………………..

Proszę odpowiedzieć:
Lp.

Punktacja
1. Forma zatrudnienia (czas nieokreślony
pełen etat, czas określony pełen etat,
czas nieokreślony część etatu, czas
określony część etatu ) (0-2)

2. Staż pracy w ZST (0-2)

3. Czy w ciągu najbliższych 5 lat zamierzasz
skorzystać z nabytych praw
emerytalnych lub chcesz zmienić pracę?
(tak, nie) (0-1)
4. Niepełnosprawność (tak, nie) (0-1)

5. Przygotowanie projektów, wniosków,
organizacja imprez w ZST, współpraca
międzynarodowa (proszę podać) (0-3)

6. Poziom znajomości języka obcego,
którego chcesz się uczyć (angielski,
hiszpański, niemiecki) (0-2)

7. Jak jest twoja motywacja do udziału w
projekcie. Podaj 2 argumenty. (0-2)

8. W jaki sposób twój udział w projekcie i
mobilności wpłynie na jakość twojej
pracy, rady pedagogicznej oraz szkoły
(ZST). Wymień 3 argumenty (0-3)

9. Jakie nowe kompetencje zawodowe
chciałabyś/chciałbyś zdobyć a jakie
umiejętności rozwinąć dzięki
uczestnictwu w mobilności? Wymień 2
umiejętności/ kompetencje(0-2)

10. Jak zamierzasz popularyzować efekty
mobilności? Podaj 2 argumenty (0-2)

11. Czy zamierzasz wziąć udział w
przygotowaniu kolejnych projektów
międzynarodowych, (np. udział w
zespołach projektowych lub opieka nad
młodzieżą)? (tak, nie) (0-10)
Razem

………………………………………………………..……………….
data i podpis kandydata(tki)

