Załącznik nr 5
KARTA ZGŁOSZENIA
dla nauczyciela

do projektu „Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT”
Projekt „Z MATEMATYKĄ W ŚWIAT” o nr RPWM.02.02.01-28-0015/19 realizowany przez Gminę
Olsztyn/Szkołę Podstawową nr 9 w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki,
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Dane uczestnika
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
☐Kobieta

Płeć

☐Mężczyzna

Nauczyciel przedmiotu
Wyrażam chęć udziału w zajęciach (można zaznaczyć : stawiając ☒ , nie więcej niż cztery rodzaje zajęć):

☐ Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela
☐ Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce
☐ Warsztaty z kartami Grabowskiego
☐ Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK
☐ Szkolenie dla nauczycieli KODOWANIE NA DYWANIE
☐ Wskazówki matematyczno-organizacyjne w realizacji zajęć matematycznych dla dzieci według
koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

☐ WeDo 2.0 z Akademią LEGO Education nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
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JA NIŻEJ PODPISANA/Y OŚWIADCZAM, ŻE:
nabytą podczas szkoleń wiedzę i umiejętności wykorzystam w pracy
zawodowej
nie uczestniczyłam/em w formach kształcenia lub doskonalenia
zawodowego dotyczących rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci lub
kursów/szkoleń z zakresu TIK w ciągu 12 ostatnich miesięcy
(poprzedzających złożenie dokumentów rekrutacyjnych)
z własnej inicjatywy chcę uczestniczyć w krótkich formach kształcenia lub
doskonalenia zawodowego
zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
Projekcie, akceptuję jego warunki i spełniam wszystkie wymogi
zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zostałam/em poinformowana/y o możliwości odmowy podania danych
wrażliwych, tj. danych rasowych, etnicznych oraz dotyczących stanu
zdrowia
zostałam/em poinformowana/y o obowiązku przekazania danych
potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego, do 4
tygodni od zakończenia udziału w projekcie
zostałam/em poinformowana/y o obowiązku udziału w badaniach
ewaluacyjnych prowadzonych przez Beneficjenta Projektu oraz
podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzające
zostałam/em poinformowana/y, że złożenie formularza rekrutacyjnego
nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie
zostałam/em uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233
Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie przedstawione
przeze mnie dane są zgodne z prawdą
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).
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Szczegóły rekrutacji na zajęcia zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
dostępnym u Koordynatora szkolnego, na stronie www oraz sekretariacie szkoły.

………………………………………………………..
(Miejscowość i data)

………………………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)
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