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Regulamin rekrutacji uczestników projektu 

„Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka” 

nr umowy 2019-1-PL01-KA101-064446 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“  

§ 1 

Informacje o projekcie 
1. Projekt pod nazwą „Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego 

Europejczyka” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność 

kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Powiatowy Zespół Szkół w Redzie / 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany na zasadach programu 

Erasmus+.  Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r ., 

przedłużenie projektu do 31.12.2021 r. z powodu zagrożenia epidemiologicznego.  

2. Regulamin określa ogólne założenia i cele projektu. 

3. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu. Koordynatorem projektu jest 

Ewa Macek i Gabriel Wołosewicz. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Głównym celem projektu Akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ programu Erasmus+ 

„Edukacja szkolna“ w ramach konkursu wniosków 2019, jest nabycie kompetencji kluczowych 

i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi 

w zagranicznych mobilnościach.  

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom Powiatowego Zespołu Szkół 

w Redzie zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w 

rozwoju zawodowym i osobistym w trakcie zagranicznych szkoleń.  

2. Udział w zagranicznych szkoleniach ma na celu:  

- podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności uczenia się nauczycieli pracujących 

w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie,  

- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych i kulturowych,  

- rozwój inicjatywy, kreatywności i przedsiębiorczości,  

-podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystywania narzędzi 

informatycznych,  

- poznanie systemu edukacji zawodowej w Hiszpanii,  

- poznanie przykładów dobrej praktyki,  

- nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej,  

- podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego,  

- rozwój osobisty poprzez edukację międzykulturową,  

- doposażenie w wiedzę praktyczną w zakresie nowych metod planowania i organizowania 

pracy,  

- podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów,  

- rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości, 

- przygotowanie  uczniów  do  roli  obywateli  wielonarodowego,  wielokulturowego  i 

wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego, 

- włączenie zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników uczestniczących 

w projektach do planu strategicznego rozwoju szkoły w przyszłości. 
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Główne działania projektu nakierowane zostały także na opracowanie: Planu Rozwoju 

Kompetencji Kluczowych Młodego Europejczyka oraz Innowacyjnego Programu Doradztwa 

Zawodowego dla technikum i liceum z uwzględnieniem kompetencji informatycznych, 

znajomość języków obcych oraz bardziej transwersalnych, takie jak umiejętność uczenia się, 

kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i 

ekspresja kulturalna. 

3. Rezultatami projektu będą: rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja 

najlepszych praktyk, transfer wiedzy oraz budowanie współpracy kulturalnej na poziomie 

ponadnarodowym.  

4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Nauczanie na 

miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka”.  

5. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.  

6. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:  

- spotkania konwersacyjne, przygotowanie językowe,  

- spotkania mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami, tradycjami, historią, geografią, 

systemem oświatowym Hiszpanii,  

- zapewnienie transportu uczestnikom mobilności, opłacenie zakwaterowania, ubezpieczenia i 

diety. 

Uczestnicy projektu zostaną profesjonalnie przygotowani do wzięcia udziału w projekcie 

poprzez: wsparcie psychologiczne i kulturowo – językowe. Nauczyciel j. hiszpańskiego 

przeprowadzi zajęcia językowo-kulturowe, a nauczyciel języka angielskiego udzieli wsparcia 

językowego przed wyjazdem. Zostanie przeprowadzony test diagnostyczny z języka 

angielskiego nauczycielom w celu określenia poziomu językowego i umieszczenia we 

właściwej grupie szkoleniowej.  

7. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator i ekspert 

projektu. Zadanie zespołu projektowego  będzie:  przekazanie  informacji  o  programie  

POWER  oraz  o  projekcie;  przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz 

ich organizatorów, a także zakwaterowania infrastruktury; wsparcie uczestników przed 

wyjazdem, omówienie wymogów linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie 

podróży. 

8. Projekt  przewiduje  wyjazdy  zagraniczne  nauczycieli  w  celu  odbycia  szkoleń  

językowych, językowo–metodycznych. Każda grupa wyjazdów zagranicznych odbędzie kursy: 

ICT: Learning by Doing 30h 

4C's: Communication, Collaboration, Creativity, Critical thinking 30h 

J.angielski- innowacyjne metody i techniki nauczania 20h 

Łączna liczba godz. kursów 80 dla każdej grupy. 

§ 3 

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 
1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:  

Nauczyciele i kadra dydaktyczna zatrudnieni w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.  

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój 

kompetencji młodego Europejczyka” musi:  

a) być pracownikiem Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie,  

b) posiadać wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w projekcie grupą 

docelową,  

c) być zainteresowaną udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,  

d) posiadać motywację do podnoszenia kwalifikacji,  
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e) być zaangażowaną w realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami 

zewnętrznymi, organizację zadań wychowawczych, konkursów wiedzy przedmiotowej, 

artystycznych, sportowych na rzecz uczniów,  

f) posiadać potrzeby w zakresie realizacji zadań o charakterze międzynarodowym i współpracy 

międzynarodowej,  

g) posiadać potrzebę zapoznania się z funkcjonowaniem szkół średnich zawodowych w innych 

krajach europejskich,  

h) wykazywać odpowiednią znajomość języka obcego do efektywnego odbycia wizyty 

zagranicznej,  

g) wyrazić zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy 

polecane podczas mobilności,  

h) zobowiązać się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych projektem 

szczegółowo opisanych w umowie,  

i) wykazywać aktywny udział w pracach Zespołów Przedmiotowych, Zespołu 

Wychowawczego, Zespołu Doradztwa Zawodowo-Edukacyjnego. 

3. Komisja Rekrutacyjna ustali listę uczestników kursów oraz listę rezerwową kandydatów, 

którzy będą spełniali wymogi uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku 

rezygnacji osób z listy uczestników.  

§ 4 

 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku 

oraz stażu pracy. Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności.  

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu 

niniejszego regulaminu.  

3. Projekt zakłada rekrutację 15 uczestników.  

4. Wizyta zagraniczna będzie trwała 14 dni (w tym pierwszy i ostatni dzień przeznaczony jest 

na podróż).  

5. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na: odbycie 

szkolenia/kursu, podróż, zakwaterowanie oraz wyżywienie.  

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  

5. Rekrutacja odbywa się od 11.06.2021 r. do 21.06.2021 r.  

6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach  (załącznik nr 

1, 2, 3), opatrzone datą i podpisem kandydata.  

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci 

mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.  

8. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich 

wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.  

9. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w 

punkcie 5 w sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt 

„Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka”, imię i 

nazwisko kandydata.  

10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych 

dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą pracownicy dydaktyczni i 

administracyjni szkoły.  

11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. O wyborze kandydata 

decyduje liczba uzyskanych punktów. 
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13. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.  

14. O wynikach rekrutacji powiadomieni drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy 

Librus są jedynie uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.  

15. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.  

16. Dokumenty złożone przez kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.  

17. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:  

a. powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej /KR.  

b. poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach udziału:  

- zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu,  

- przesłanie informacji o projekcie drogą elektroniczną, 

- przeprowadzenie rekrutacji / w tym testu poziomującego z j. angielskiego,  

- przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy aplikacyjnych przez koordynatora projektu,  

- kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru,  

- KR wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa.  

W przypadku kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, brana jest pod uwagę kolejność 

zgłoszeń (data na Formularzu ), decydujący głos ma Dyrektor Szkoły.  

- stworzenie listy uczestników projektu,  

- stworzenie listy rezerwowej kandydatów (2 osoby), którzy spełniają wymogi uczestnictwa w 

projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników.  

c. poinformowanie kandydatów o wynikach naboru (mailową lub telefoniczną), 

d. każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji KR,  

e. Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni 

roboczych i w przypadku decyzji pozytywnej –zmiany wyników rekrutacji.  

§ 5 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia 

zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz 

kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja 

rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.  

2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.  

 

§ 5 

Obowiązki uczestników projektu 

1. Nauczyciele  przystępujący  do  projektu  składają  pisemną  deklarację  uczestnictwa  w  

projekcie  i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami 

projektowymi. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

- Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 

- Regularnego     uczestniczenia     we     wszystkich     spotkaniach     organizowanych     przez 

koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu; 

- Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań; 

- Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań 

przewidzianych w projekcie; 

- Promowania  projektu  wśród  społeczności  szkolnej  i  lokalnej  oraz  na  skalę 

międzynarodową; 

- Doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego; 

- Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym. 
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- Zadeklarowanie  uczestniczenia  w  projekcie  zobowiązuje  nauczyciela  do  aktywnego 

podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1.Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie.  

Wzór umowy będzie dostępny na stronie internetowej projektu.  

Szczegółowe informacje o projekcie na https://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna 

2. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w 

przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.  

3. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:  

- załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

- załącznik nr 2: ANKIETA REKRUTACYJNA  

- załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

- załącznik nr 4: DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
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załącznik nr 1: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz zgłoszeniowy 

do projektu „Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka” o numerze 2019-1-

PL01-KA101-064446  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego 

ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna  

  

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   

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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do 

projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do 

systemów informatycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
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Wyrażam zgodę na korzystanie z moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji tj. telefon, e-

mail, adres do korespondencji, do celów realizacji projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna. 

 

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Powiatowy Zespół Szkół w Redzie z siedzibą w 

Redzie adres: ul. Łąkowa 38, 84-240 Reda. 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: Michał 

Filipowski, m.filipowski@filcon-inf.pl. P 

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje pracownikowi prawo dostępu do danych, ich 

sprostowania, 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 trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze stosunkiem 

pracy (Nazwa Beneficjenta), na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 108 ze zm.). 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 

 

…………………………..…………. 

data i podpis kandydata/tki 
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załącznik nr 2: ANKIETA REKRUTACYJNA dla  nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie do projektu 

„Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka” nr umowy 2019-1-PL01-KA101-

064446  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja  

Rozwój  (POWER)  w  ramach  projektu  „Ponadnarodowa  mobilność  kadry edukacji szkolnej“ 

A. KRYTERIA FORMALNE 

Kryteria formalne TAK/NIE 

złożenie  w  wyznaczonym  terminie  kompletu  dokumentów,  w  tym  
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zatrudnienie w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie  

 

 

B:  PYTANIA ANKIETOWE  

Lp. 
 

Wypełnia kandydat (pytania 1 –8) dokonując krótkich opisów 
 Imię i nazwisko kandydata: 

Punkty Wypełnia 
Komisja  

1. Jakie działania zamierzasz podjąć przygotowując się do udziału w mobilności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2 pkt.  
 
 

2.  Jakie nowe kompetencje zawodowe chciałabyś/chciałbyś zdobyć, a jakie 
umiejętności rozwinąć dzięki uczestnictwu w mobilności? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2 pkt.  

3.  Jaka jest Twoja motywacja do udziału w projekcie, w tym udział w przygotowaniu 
projektu mobilności? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-2 pkt.  
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4.  W jaki sposób zamierzasz włączyć się w organizację kolejnych mobilności lub 
projektów wymiany międzynarodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-3 pkt.  

5.  Jak Twój udział w projekcie wpłynie na jakość Twojej pracy, rady pedagogicznej 
oraz Twojej szkoły jako instytucji? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-3 pkt.  

6.  W jaki sposób planujesz popularyzować efekty mobilności? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-3 pkt.  

7.  Na jaki czas jesteś zatrudniony w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie? Czy czas 
zatrudnienia gwarantuje pełną realizację wszystkich założeń projektu? 
 
 
 
 
 
 

0-2 pkt.  
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8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opisz swoje zaangażowanie w realizację projektów szkolnych/przedsięwzięć  z 
zakresu kompetencji społecznych, międzykulturowych (współpraca szkoły z 
instytucjami zewnętrznymi, organizacja przedsięwzięć na rzecz uczniów) oraz 
aktywny udział w pracach Zespołów Przedmiotowych. 
 
 
 

0-3 pkt.  

SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW   

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………  

  data i podpisy Komisji Rekrutacyjnej 

 

       

Wypełnia komisja rekrutacyjna 
 
Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej stwierdzam, że Kandydat 
kwalifikuje się/ nie kwalifikuje się  do udziału w mobilności 
........................................................................ 
 
 
 
…………………………………                                            …………………………………………………………………. 
Miejscowość, data                                           Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 
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załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe. Oświadczam, iż zostałem/am 

poinformowana, że projekt „Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka” 

realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny  Wiedza  Edukacja  

Rozwój  (POWER)  w  ramach  projektu  „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  z  późniejszymi  zmianami,  

wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla potrzeb rekrutacji przez Powiatowy Zespół Szkół w 

Redze. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane konto e-mail w 

rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, 

poz. 1204). 

 

 

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

miejscowość i data                                                                              czytelny podpis kandydata 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach informacyjnych i reklamowych projektu  

„Nauczanie na miarę XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka” nr umowy 2019-1-PL01-KA101-

064446  realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  oraz na potrzeby informacji i 

promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

TAK □   NIE □ 

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

Miejscowość i data      Podpis kandydata/tki 
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załącznik nr 4: DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko):  

 

 

 

zamieszkały/a (adres zamieszkania): 

 

 

 

posiadający nr PESEL:  

 

 

 

oświadczam, że: 

wyrażam chęć i zgodę na uczestnictwo w Projekcie  

oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że realizacja projektu „Nauczanie na miarę 

XXI wieku - rozwój kompetencji młodego Europejczyka” finansowana jest ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z §233 

Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w formularzu rekrutacyjnym, są zgodne z 

prawdą. 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

1.przestrzegania zasad wskazanych w regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

2.uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

 

 

………………………………    …………………………… 

miejscowość i data       czytelny podpis 


