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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pracownik) 

do projektu „MASZ POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021”, o numerze POWERVET-

2019-1-PL01-KA102-064578  w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 

absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu 

Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Część A – wypełnia kandydat/tka (pracownik) 

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć   

PESEL   

Data urodzenia   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Stanowisko   

Profil zawodowy (reklama, grafik, ekonomia, logistyka, fotografia, 

multimedia)   

Miejsce pracy 
(pełna nazwa, adres, numer NIP)   

Staż pracy   

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”  wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Międzynarodowa mobil-
ność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na 
zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych 

osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół Ekonomiczno -Technicznych im. Cichociemnych 

Gliwice, zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest    Zespół Szkół Ekonomiczno -Technicznych im. Ci-

chociemnych z siedzibą w Gliwicach adres: ul. Sikorskiego 132 , 44-103 Gliwice. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych  wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapew-
nienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod 

adresem e-mail: (l.kolasa.zset.gliwice@gmail.com ) 

mailto:l.kolasa.zset.gliwice@gmail.com
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Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich sprostowa-
nia, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trze-

ciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projek-
tem. 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 
…………………………………….……. 

data i czytelny podpis kandydata/tki 

Ankieta rekrutacyjna dla nauczyciela 

I. Proszę wymienić działania  wskazujące na Pani /Pana zaangażowanie w życie Szkoły oraz reali-

zację projektów szkolnych (organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów)z ostatnich 

3 lat. 

Lp Opis działania , data, typ wykonywanych zadań, 

rola * 

punkty Przyznana 

punktacja ** 

1  

 

0-10  

2  

 

3  

 

4  

 

5  
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6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

 

II. Proszę wypełnić tabelę odpowiadając na pytania *: 

Lp Zagadnienie punkty Ilość 

przyznanych 

punktów ** 

1 Jak zamierza Pan/Pani wdrożyć w pracy zawodowej 

nabyte w trakcie szkolenia umiejętności 

 

 

 

 

0-5  

2  

Czy wyraża Pan / Pani gotowość do działań 

promocyjnych i upowszechniających rezultaty 

0-5  
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projektu ? Jeżeli tak to w jaki sposób? 

 

 

 

3  

Co motywuje Pana/Panią do podnoszenia kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych? 

 

 

 

0-5  

4 Jak ocenia Pan/Pani swoją znajomość j. angielskiego? 

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na podnoszeniem 

kompetencji językowych ? Dlaczego? 

 

 

 

 

 

0-5  

* wpisy powinny być treściwe lecz analityczne, jeżeli w kolejnych latach powtarzało się to samo działanie podajemy 

jeden wpis i zakres dat lub edycji 

** pola szare wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

Podsumowanie punktacji: 

Suma punktów I 

część 

Suma Punktów II 

część 

Kryterium dodatkowe 

-data wpłynięcia 

wniosku 

Suma uzyskanych 

punktów w rekrutacji 
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