
 
    załącznik nr 1  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa   

nauczycieli/ek w projekcie pn.: „Uczymy się aktywnie” 

Kod rekrutacyjny  

Data i godzina przyjęcia karty  

Podpis osoby przyjmującej  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„UCZYMY SIĘ AKTYWNIE”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 
Podziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 

DANE KANDYDATA/KANDYDATKI 

IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO  

PŁEĆ 
 kobieta mężczyzna 

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica/miejscowość.……………………………………………… 

Nr lokalu/domu ………………………………………………….. 

Poczta ……………………………………………………………. 

Powiat…………………………………………………………….. 

Województwo…………………………………………………….. 

Obszar  miejski wiejski 

MIEJSCE PRACY 

W dniu, w którym składam niniejszą Kartę 
zgłoszenia jestem Nauczycielem/ 

Nauczycielką w roku szkolnym 2017/2018: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropie 

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie 

PRZEDMIOT/Y NAUCZANIA 

(możliwość zaznaczenia więcej niż jedna 

pozycja) 

 

Matematyka/Edukacja matematyczna  

Przyroda/Edukacja przyrodnicza 

 Informatyka/Zajęcia komputerowe  

 Fizyka                        Chemia 

Geografia                  Biologia 

Inny ………………………………………………………………….. 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Miejsce i data      Podpis Kandydata na Uczestnika Projektu 

 



 
Oświadczam, że: 

1. Dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą i zostałem/am 
pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń z prawdą niezgodnych, 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa i zgadzam się z ustalonymi w nich 
zasadami i  w pełni akceptuję jego zapisy, 

3. Zostałem poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014 - 2020, 

4. Jestem świadomy/a iż złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje – zgodnie z zapisami 
Regulaminu Rekrutacji – Komisja Rekrutacyjna w toku procesu rekrutacji do Projektu, 

5. 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, 

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

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu, 

8. Oświadczam, że zostałem/ łam poinformowany/ a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Centrum Usług Oświatowych w Ropie, 38-312 Ropa, Ropa 
780 czy Gmina oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 
Kraków, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020  

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Miejsce i data      Podpis Kandydata na Uczestnika Projektu 

 


