
Załącznik nr.1 do regulaminu rekrutacji opiekunów

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

dla kandydata na opiekuna-koordynatora mobilności zagranicznej w przedsięwzięciu

„POCLILUJMY” w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

numer umowy 2019-2-PMU-2112

dla kadry zatrudnionej w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy 

Wskazówki  do  wypełnienia  ankiety:  ankietę  w części  KRYTERIA  FORMALNE wypełniają  wszyscy,  
w  części  DANE  KONTAKTOWE  i  KRYTERIA  PUNKTOWANE  prosimy  wypełnić  tylko  wówczas,  jeśli
w KRYTERIACH FORMALNYCH zaznaczono TAK we wszystkich rubrykach. 

KRYTERIA REKRUTACJI – KRYTERIA FORMALNE (KONIECZNE) 

1. Zatrudnienie w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy na stanowisku nauczyciela/ 
psychologa/ pedagoga/ bibliotekarza/ innym osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne 
(właściwe podkreślić): TAK/NIE

2. Deklaracja promocji i szerzenia rezultatów projektu na stronie internetowej szkoły oraz fb: TAK/
NIE

3. Deklaracja udziału w wizycie przygotowawczej – Barcelos, Portugalia w maju/czerwcu 2021 roku.
TAK/NIE

DANE KONTAKTOWE

IMIĘ NAZWISKO:
PESEL: 
ADRES ZAMIESZKANIA :
TELEFON KONTAKTOWY:
ADRES E-MAIL:

KRYTERIA PUNKTOWANE 

1. Motywacja udziału w projekcie. Krótki opis (max. 3 zdania) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/5

2. Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę 
szkoły z instytucjami zewnętrznymi  (krótki opis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/5 



3. Znajomość języka angielskiego

C1/C2

B2

B1

A2

A1

Nie znam

 /5

Suma punktów: ……./15

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe. Pod rygorem usunięcia z listy 
uczestników zobowiązuję się do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Walimiu.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w trakcie 
rejestracji konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 Siennica, ……………………. Podpis Kandydata/Kandydatki 

Wypełnia komisja rekrutacyjna 

Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej stwierdzam, że Kandydat kwalifikuje się/
nie kwalifikuje się do udziału w wizycie przygotowawczej.

Siennica, ………………………………..                                        Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej


