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Zał. nr 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA/UCZESTNIKA 
do projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1                       

w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                             
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

Tytuł projektu: „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” 

Nr wniosku: RPWM.02.02.01-28-0149/19 

Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki 

Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów 

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
jestem zainteresowana/y udziałem w szkoleniu pn. ”Eksperyment jako metoda edukacyjna. 
Elementy animacji w pracy nauczyciela.” 
 
MOJE DANE: 

Lp. Nazwa 
1. Kraj:  

2. Imię:  

3. Nazwisko:  

4. PESEL:  

5. Płeć:  

6. Wiek w chwili przystępowania do projektu:  

7. Wykształcenie:  

8. Województwo:  

9. Powiat:  

Data wpływu formularza rekrutacyjnego  

Nr formularza rekrutacyjnego  

Nr porządkowy kandydata  
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10. Gmina:  

11. Miejscowość:  

12. Ulica:  

13. Nr budynku:  

14. Nr lokalu:  

15. Kod pocztowy:  

16. Telefon kontaktowy:  

17. Adres e-mail:  

18. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu: 

osoba bezrobotna/osoba pracująca* 

19. Wykonywany zawód:  

 

20. Zatrudniony w (miejsce pracy)  

 

 

21. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia:  

TAK/ NIE/ odmowa podania informacji* 

22. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem                         

z dostępu do mieszkań:  

TAK/ NIE* 

23. Osoba z niepełnosprawnościami:  TAK/ NIE/ odmowa podania informacji* 

 

24. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej 

niż wymienione powyżej):  

TAK/ NIE/ odmowa podania informacji* 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 
STATUS KANDYDATA ORAZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ  

( proszę zaznaczyć znakiem x) 

 
 
Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne 

 
Tak  Nie 

 

 
Jestem nauczycielką/em 
 

 

Tak  Nie 

Jestem nauczycielką/em, która/y uczy przedmiotów 
 

 

………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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staż pracy w placówce  

 

 
OCZEKIWANIA ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE 

 
Podniesienie atrakcyjności, efektywności i jakości oferty 
edukacyjnej szkoły 

 
Tak  Nie 

 

Kształtowanie i ponoszenie swojej wiedzy i umiejętności 
 

 
Tak  Nie 

Nabycie lub zaktualizowanie posiadanych 
kwalifikacji/kompetencji  

 
Tak  Nie 

Inne, jakie?  
………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROJEKCIE 

 spotkanie informacyjne        strona internetowa         plakat 

  inne, jakie………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że:  

1)  zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych                              

z procedurą rekrutacji oraz realizacji projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”, 

3)  zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, 

4) oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy i niniejszym oświadczam, że ww. dane 

zawarte w formularzu są prawdziwe. 

 

 

 

________________________________                                    __________________________________ 
             Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis kandydata 
                                                                                                       


