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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„NOWOCZESNA SZKOŁA – PRZEPUSTKĄ DO KARIERY” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego 2014-2020  

Podziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 
Beneficjent Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Brama Beskidu” 

ul. Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 

Tytuł projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” 

Nr projektu RPMP.10.01.03-12-0432/16 

Czas trwania projektu od: 01-05-2017  do: 30-04-2019 

Lp.  Lp. Dane Uczestnika Projektu 

 

 

 

I 

 

Dane osobowe 

1 
Imię  

2 
Nazwisko  

3 
Płed  

4 Wiek w chwili 

przystąpienia do projektu 

 

5 PESEL  

6 Wykształcenie  

II 
 

Adres zamieszkania 

7 Miejscowośd  

8 Gmina  

9 Obszar (miasto/wieś)  

10 Ulica  

11 Nr budynku /Nr lokalu  

12 Kod pocztowy  

13 Województwo  

14 Powiat  

III Dane 

kontaktowe 

15 Telefon kontaktowy  

16 Adres e-mail  
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IV 

 

Status uczestnika 

projektu w chwili 

przystąpienia do 

projektu 

 

Status na rynku pracy 

              □ Zatrudniony                 

        □ Bezrobotny 

□ Inny (jaki?) ………………………. 

Jestem osobą zatrudnioną na 

stanowisku nauczyciela □ Tak                   □ Nie 

Miejsce zatrudnienia  

Przedmiot/y nauczania 
(możliwośd zaznaczenia więcej niż jedna 

pozycja) 

□ Przyroda/Edukacja przyrodnicza 

□ Matematyka/Edukacja matematyczna 

□ Informatyka/Zajęcia komputerowe 

□ Fizyka 

□ Chemia 

□ Geografia 

□ Biologia 

Jestem nauczycielem w:  
(możliwośd zaznaczenia więcej niż jedna 
pozycja) 

 

□ Szkoła Podstawowa w Barcicach 

□ Szkoła Podstawowa w Gaboniu 

□ Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych 

□ Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 

□ Szkoła Podstawowa w Przysietnicy 

□ Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu 

□ Gimnazjum w Barcicach 

□ Gimnazjum w Gołkowicach Górnych 

□ Gimnazjum w Starym Sączu 

Jestem zatrudniony na rok szkolny: 
(możliwośd zaznaczenia więcej niż jedna 
pozycja) 

□ 2016/2017 

□ 2017/2018 

□ 2018/2019 
Jestem osobą należącą do 
mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrantem, osobą 
obcego pochodzenia 

□ Tak                   □ Nie 
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Jestem osobą bezdomną lub 
dotkniętą wykluczeniem z dostępu 

do mieszkao 
□ Tak                   □ Nie 

Jestem osobą z 
niepełnosprawnościami □ Tak                   □ Nie 

Jestem osobą przebywającą w 
gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących 
□ Tak                   □ Nie 

w tym: w gospodarstwie domowym 
z dziedmi pozostającymi na 

utrzymaniu 
□ Tak                   □ Nie 

Jestem osobą żyjącą w 
gospodarstwie składającym się z 

jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

□ Tak                   □ Nie 

Jestem osobą w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej) 
□ Tak                   □ Nie 

V 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

monitoringu i ewaluacji projektu – proszę wpisad „TAK” 

 

 
 
 

..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis kandydata/ki na uczestnika Projektu i data złożenia formularza 

 

 

Oświadczam że:  
 Zapoznałem/am się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli/ek” w projekcie „Nowoczesna 

szkoła – przepustką do kariery” i w pełni akceptuję jego zapisy oraz z własnej inicjatywy wyrażam zgodę 
na uczestnictwo w nim, 

 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu 
„Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”.  

 W przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich 
zaplanowanych i dotyczących mnie zajęciach, podpisywania list obecności, wypełniania ankiet 
ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów, 

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 - 2020,           

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie 
mojego wizerunku przez realizatorów projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” 
Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” do celów projektu (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U.z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)  

 Nie jestem objęty/a tym samym rodzajem wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Wyrażam  dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 
osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych w związku z koniecznością ich wprowadzenia do 
SL2014 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z siedzibą w Mostki 86, 33-340 
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Stary Sącz, a także inne podmioty zaangażowane w realizację projektu „Nowoczesna szkoła – 
przepustką do kariery” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) do celów realizacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do 
wywiązywania się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z obowiązków 
sprawozdawczych wobec Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-
358 Kraków, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020. Moja zgoda 
obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie 
zmieniony cel przetwarzania. 

 Oświadczam, że zostałem/ łam poinformowany/ a o prawie dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pełniącego funkcję Instytucji 
Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 

 Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym 
wprowadzane są do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego tj. SL2014, którego 
celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, 
oraz określenie efektywności realizowanych zadao w procesie badao ewaluacyjnych. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane oraz 
oświadczenia zawarte w niniejszym „Formularzu rekrutacyjnym” są zgodne z prawdą. 
 

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

                    Miejscowość, data                                                                      Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty 

Data wpływu ……………… Godzina ………………….. Podpis …………………… 

 


