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ANKIETA APLIKACYJNA  

 

 

Tytuł Projektu 

„Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu 
nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, informatycznych  
i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych” 

Nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-085/12 

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt III Wysoka jakość systemu oświaty 

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 3.3 Poprawa jakości kształcenia 

Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt 

3.3.4 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów, 
materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących 
m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości 

Termin realizacji projektu 01.07.2012r.-30.09.2015r. 

Adres Biura Projektu 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 
Akademicka 12 
27-400 Ostrowiec Św. 

 

Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w Projekcie „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu 

nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla 

uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”. 

 

 

 

…………………………………01.09.2014      .………………………………………………….. 

(data, miejsce)           (czytelny podpis NAUCZYCIELA) 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Województwo   Gmina   

DANE OSOBOWE 

Nazwisko  

Imię (Imiona)  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  Płeć      Kobieta               Mężczyzna 

PRZEDMIOT/-TY  

przewidziane do prowadzenia w ramach wdrażanego w szkołach IPNI w latach 2013/2014, 2014/2015 

     matematyka                             przyroda                                       technika                                   informatyka 

DANE KONTAKTOWE 

Województwo  

Powiat  Gmina  

Kod pocztowy  Miejscowość  

ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Obszar       Miejski                 Wiejski e-mail  

Nr telefonu 

stacjonarnego 
 

Nr telefonu 

komórkowego 
 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie. 

 Zgłaszam chęć uczestnictwa w w/w Projekcie. 

 Zostałem/AM poinformowany/-a, ze Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wyrażam zgodę na wypełnienie niezbędnych dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym do Projektu. 

 Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w czasie  realizacji Projektu. 

 Zobowiązuje się do przedłożenia organizatorowi Projektu, w określonym przez niego terminie, niezbędnych 

dokumentów rekrutacyjnych. 
 

………………………………01.09.2014                                                                                                               ……………………………………………………… 
                   Data                                                                                                                                            czytelny podpis nauczyciela 
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…………………………………………….              ………………………………… 
               (pieczęć szkoły)                                       (miejscowość i data) 

 

 

ZAŚWADCZENIE 

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani …………..……………………………...…………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym ……………………...…………………………………………………. 
(seria i numer dowodu osobistego) 

 

Jest nauczycielem zatrudnionym w ………………………………………………………..……………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa szkoły) 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia Realizatorowi projektu (Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Św.) jako wymóg uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Opracowanie i upowszednienie innowacyjnego programu 

nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych  

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”. 

 

 

 
 …………………………………………….          

                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 


