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Załącznik nr 1a do Regulaminu Realizacji Projektu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA DO PROJEKTU  

pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”                                    

nr RPMP.10.01.03-12-0411/19  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,  

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach  

prowadzących kształcenie ogólne 

 

NAUCZYCIEL WYPEŁNIA BIAŁE POLA DRUKOWANYMI LITERAMI 

I Dane nauczyciela 

Imię   

Nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

Kraj: Polska 

Województwo: Małopolskie 

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer budynku: Numer lokalu: 

Kod pocztowy:  

Adres do korespondencji (jeśli inny niż 
zamieszkania) 

 

 

 

 

Miejsce zatrudnienia  

Wykształcenie  

Numer telefonu   

Adres e-mail   
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Lp. Kryterium rekrutacyjne  
Spełnione 
(wypełnia 
komisja) 

1. 

Oświadczenie nauczyciela, iż nie jest uczestnikiem innego projektu  
Oświadczam, iż nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego 
w tym samym czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane 
formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do 
tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu. 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Podpis TAK NIE 

 
 
 
 
…………………………………………….. 

  

2. 
Nauczyciel jest zatrudniony na umowę o pracę w danej szkole objętej Projektem. 
 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

TAK NIE 

  

3. 
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 
 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Nauczyciel dołącza wypełniony Załącznik 
nr 1c do Regulaminu Realizacji Projektu 

TAK NIE 

  

4. 

Oświadczenie uczestnika Projektu 
 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Nauczyciel dołącza wypełniony Załącznik 
nr 1d do Regulaminu Realizacji Projektu 

TAK NIE 

  

5. 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 
(niespełnienie kryterium wyklucza kandydata z udziału w projekcie) 

Nauczyciel dołącza wypełniony Załącznik 
nr 1e do Regulaminu Realizacji Projektu 

TAK NIE 

  

Lp. Kryterium rekrutacyjne - punktowane Punktacja 
Przyznane 

punkty 

1. 

Wykazanie przez nauczyciela konieczności uczestniczenia w konkretnym 
szkoleniu/studiach podyplomowych oraz sposób wykorzystania efektów 
szkolenia w pracy  
(wymienić szkolenia/kursy/studia podyplomowe na podstawie Załącznika nr 1b do 
Regulaminu Realizacji Projektu i uzasadnić) 

 
 
 

 

3 pkt – 
 duży wpływ 
2 pkt –  
średni wpływ  
1 pkt - 
umiarkowany 
wpływ 
0 pkt –  
brak wpływu 

 

2. 

Nauczyciel prowadzi / będzie prowadził zajęcia w projekcie (wymienić 
prowadzone zajęcia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pkt - tak 
0 pkt - nie 

 

 Suma  
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Podsumowanie  

Lp. Nazwa kryterium 
Minimalna 

łączna liczba 
punktów 

Maksymalna łączna liczba 
punktów 

Łączna liczba 
uzyskanych 

punktów 

1. Kryterium rekrutacyjne - punktowane 0 4  

2. 
Decyzja komisji rekrutacyjnej  
o zakwalifikowaniu do projektu 

TAK NIE 

  

Uwagi dodatkowe: 

 
 
 

Komisja rekrutacyjna 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię, nazwisko, podpis) 

1. Członek komisji rekrutacyjnej  
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię, nazwisko, podpis) 

2. Członek komisji rekrutacyjnej  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię, nazwisko, podpis) 

Data posiedzenia komisji rekrutacyjnej 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

  

                                                           
 

Lp. W przypadku takiej samej ilości punktów  Wymagany dokument 

1. 
Pierwszeństwo dla nauczycieli niepełnosprawnych 
Oświadczam, iż posiadam aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności. 

*Jeżeli TAK dołączyć 
kserokopie orzeczenia  
o niepełnosprawności 

TAK* NIE 

  

Oświadczam, że podane wyżej dane zgodne są ze stanem faktycznym i jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 
1 Pouczenie 
Art. 233 § 1 i 6 Kodeksu Karnego 
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8. 
§ 6. Przepisy § 1 (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 
oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Podpis uczestniczki/-ka 

 
 
 
 
………………………………………………………… 

Data, miejscowość 

 
 
 
………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Rekrutacji oraz 
Regulaminem Realizacji Projektu „Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” i akceptuję je.  

Podpis uczestniczki/-ka 

 
 
 
………………………………………………………… 


