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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI 
O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH 

ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE 
„NOWOCZESNA SZKOŁA – PRZEPUSTKĄ DO KARIERY” 

w ramach Poddziałania „10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

 
 
Ja niżej podpisany/a: .................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)  

Zamieszkały/a: .............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(adres zamieszkania: kod, miejscowośd, ulica, nr domu/mieszkania)  

Numer PESEL: ............................................................................................. 
 

oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:  

 jestem nauczycielem w: 

□ 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 nauczycielem z następującego/ych przedmiotu/ów: 

□ Przyroda/Edukacja przyrodnicza 

□ Matematyka/Edukacja matematyczna 

□ Informatyka/Zajęcia komputerowe 

□ Fizyka 

□ Chemia 

□ Geografia 

□ Biologia 

 jestem zatrudniony na stanowisku nauczyciela na rok szkolny 2016/2017 i/lub na rok szkolny 

2017/2018 i/lub 2018/2019. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 Jestem zainteresowany/a podniesieniem kompetencji posługiwania się narzędziami technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i wykorzystywania ich w procesie edukacyjnym, 

 jestem zainteresowany/a doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do 

prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
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 jestem zainteresowany/a w ramach funkcjonowania „Sieci Współpracy Nauczycieli” podjęciem 

współpracy pomiędzy nauczycielami tych samych lub pokrewnych  przedmiotów w obszarach 

problemowych w zakresie tworzenia nowych ciekawych programów zajęd, 

 jestem zainteresowany/a pozyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z uczniem o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych, 

 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, 

 

Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne z prawdą.  
 
 
 
 
 
 
..............................................     .........................................................................  
      (miejscowość, data)       (podpis kandydata/tki na uczestnika/czkę projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty 

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

 


