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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy  

do projektu „Mobilna kadra fundamentem innowacyjnej i otwartej szkoły”  

o numerze POWERSE-2017-1-PL01-KA101-035873  

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna  

 

Wypełnia kandydat/tka (pracownik)  

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko 

 Płeć   

PESEL   

Data urodzenia 

 Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)  

Telefon kontaktowy  

Email  

Stanowisko  

Miejsce pracy  

(pełna nazwa, adres, numer NIP) 

Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa 
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 
im. ks. Marcina Lutra 
ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław         
NIP: 8943075889 

Staż pracy    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 

projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

    

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

                        data i podpis kandydata/tki 
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Załącznik nr 2 

 

Ankieta rekrutacyjna dla nauczycieli Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej Fundacji 

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu do 

projektu „Mobilna kadra fundamentem innowacyjnej i otwartej szkoły” nr umowy 

POWERSE-2017-1-PL01-KA101-035873  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“ . 

 

 
Wypełnia kandydat (pytania 1 – 7)  
Imię i nazwisko kandydata:  

Punkty  

 
Wypełnia komisja 

1. 

Jakie działania zamierzasz podjąć 

przygotowując się do udziału w 

mobilności  

0-2 pkt.  

2. 

Jakie nowe kompetencje zawodowe 

chciałabyś/chciałbyś zdobyć, a jakie 

umiejętności rozwinąć dzięki 

uczestnictwu w mobilności? 

0-2 pkt.  

3. 

Jaka jest Twoja motywacja do udziału w 

projekcie, w tym udział w przygotowaniu 

projektu mobilności?  

0-3 pkt.  

4. 

W jaki sposób zamierzasz włączyć się w 

organizację kolejnych mobilności lub 

projektów wymiany międzynarodowej  

0-3 pkt.  

5. 

Jak Twój udział w projekcie wpłynie na 

jakość Twojej pracy, rady pedagogicznej 

oraz Twojej szkoły jako instytucji? 

0-3 pkt.  

6. 
W jaki sposób planujesz popularyzować 

efekty mobilności? 
0-3 pkt.  

7. 

Na jaki czas jesteś zatrudniony w Polsko-

Niemieckiej Szkole Podstawowej 

Fundacji ECDiE? Czy czas zatrudnienia 

gwarantuje pełną realizację wszystkich 

założeń projektu? 

0-2 pkt.  
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Załącznik nr 3  

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana, że projekt „Mobilna kadra fundamentem 

innowacyjnej i otwartej szkoły”  realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb rekrutacji przez Polsko-Niemiecką Szkołę Podstawową Fundacji Ewangelickie 

Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane 

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). 

 

 

 

miejscowość i data                                                                              czytelny podpis kandydata 


