Projekt „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do projektu „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”

Nazwisko i imię (imiona) ........................................................................................................
Data urodzenia ........................................

Miejsce urodzenia .............................................

PESEL .......................................................

NIP ....................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Ulica .............................................................

Nr domu .................. Nr mieszkania ......................

Miejscowość .................................................

Kod pocztowy ........................................................

Powiat ..........................................................

Gmina ....................................................................

DANE KONTAKTOWE
Telefon ..........................................................

e-mail .....................................................................

DANE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA
Poziom wykształcenia:
magister
z przygotowaniem
pedagogicznym

magister bez
przygotowania
pedagogicznego lub
licencjat(inżynier)
z przygotowaniem
pedagogicznym

licencjat (inżynier)
bez przygotowania
pedagogicznego
lub dyplom
ukończenia kolegium
nauczycielskiego
(nauczycielskiego
kolegium języków
obcych)

Inne:

mianowany

dyplomowany

................................
.................................
................................
..................................

Stopień awansu:
stażysta

kontraktowy

Przebieg kariery zawodowej:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Osiągnięcia w pracy zawodowej:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Oświata Powiatowa w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
tel. 0 22 779 29 52, e-mail: sekretariat@opotwock.pl
www.opotwock.pl
informacje: Hanna Majewska-Smółka 501717937
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DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
Miejsce zatrudnienia ..........................................................................................................................
Nauczany przedmiot .........................................................................................................................
Poświadczenie zatrudnienia przez dyrektora szkoły/placówki:

Staż pracy w zawodzie nauczyciela .................................................................................................
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
W związku z ubieganiem się o udział w projekcie „ Przez angielski do wyższych kwalifikacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne
z prawdą oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału Projekcie nie będę wnosił/nie będę wnosiła żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Realizatora
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem zebranych danych osobowych jest Oświata Powiatowa i Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu,
 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne
z prawdą.

.................................................................
miejscowość, data

Oświata Powiatowa w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
tel. 0 22 779 29 52, e-mail: sekretariat@opotwock.pl
www.opotwock.pl
informacje: Hanna Majewska-Smółka 501717937

..................................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie
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ANKIETA
1.

Twoja znajomość języka angielskiego jest:
nie uczyłem się/nie uczyłam się
podstawowa
średniozaawansowana
zaawansowana

2.

Czy do tej pory interesowałeś się/ interesowałaś się możliwościami nawiązania
współpracy międzynarodowej ze szkołami i placówkami oświatowymi w innych krajach
europejskich:
tak
nie

3.

Która lokalizacja szkoleń jest dla Pana/Pani dogodniejsza?
LO im. Gałczyńskiego w Otwocku, ul. Filipowicza 9
LO im. Słowackiego w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10

4.

Chciałbym/chciałabym, aby zajęcia szkoleniowe organizowane
w ramach projektu odbywały się:
w godzinach popołudniowych
w późniejszych godzinach wieczornych

5.

Chciałbym/chciałabym, aby w zajęciach szkoleniowych nacisk położony został na:
kształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem, konwersacje
kształcenie umiejętności czytania i pisania

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Niniejsza ankieta pozwoli Realizatorowi ustalić szczegółowy program i zasady organizacji szkoleń.
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