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Załącznik nr 1 B 

       do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Nazwa beneficjenta Powiat Cieszyński 

Nazwa projektu 
Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych 

uczniów I i II LO Cieszynie 

Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 

Numer umowy o dofinansowanie 

projektu 
WND-RPSL.11.01.04-24-0227/20 

Miejsce realizacji / Szkoła I LO W CIESZYNIE / II LO W CIESZYNIE 
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Nazwa Pole danych 

Imię   

Nazwisko  

PESEL  

Płeć  kobieta              mężczyzna 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy __ __ - __ __ __ Poczta  

Województwo    

Powiat  

Telefon stacjonarny lub komórkowy  

Adres email  

Wykształcenie 

Posiadam wykształcenie wg Międzynarodowych 

Standardów Klasyfikacji Kształcenia (ISCED): 

Poziom 4 – policealne 

Poziom 5 - 8 – wyższe 
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Przynależność do mniejszości 

narodowej/etnicznej. Migrant osoba obcego 

pochodzenia 

Tak 

Odmowa podania informacji 

Nie 

Fakt bycia osobą niepełnosprawną Tak 

Odmowa podania informacji 

Nie 

Osoba w niekorzystnej sytuacji społecznej Tak 

Odmowa podania informacji 

Nie 
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Proszę wybrać szkolenie / szkolenia w których chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć poprzez 

zakreślenie X w polu wyboru. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

•  zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesna edukacja 

II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie” oraz akceptuję jego 

warunki, 

•  zapoznałem/am się z zapisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesna 

edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie” dotyczącym 

praw i obowiązków Uczestnika/czki projektu i w przypadku zakwalifikowania się do udziału                                 

w projekcie zobowiązuję się do ich przestrzegania, 

•  zostałem/am poinformowany/a, że projekt pn. „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia 

kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

•  zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest 

jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,   

•  zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mam 

obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz 

podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

• zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam warunki 

kwalifikowalności Uczestników/czek projektu tj. jestem nauczycielem szkół objętych wsparciem w 

ramach projektu, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, beneficjenta realizującego projekt – pn. „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia 

kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie” oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu. 

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

     Miejscowość, data                                                             Czytelny Podpis 

 

Nazwa szkoły 
lp. Nazwa szkolenia dla nauczycieli 

Pole do 

wyboru 

 

I LO im. A. Osuchowskiego  

w Cieszynie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Wykorzystanie środowiska edukacyjnego kształcenia 

hybrydowego  

 

2. Kurs internetowy – Geogebra dla początkujących – 

szkolenie on-line  

 

3. 

Kurs internetowy – Geogebra dla nauczyciel szkół 

ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych -  

szkolenie on-line  

 

4. 

Kurs internetowy - Nowoczesne zajęcia 

matematyczne – skuteczne metody i narzędzia pracy 

nauczyciela matematyki – szkolenie on-line  

 

5. 
Kreatywne zapamiętywanie – Mnemotechniki, 

mapowanie myśli i sketchnoting   

 

6. 
Uczenie się we współpracy – JIGSAW / 

COOPERATIVE LEARNING  

 

II LO  

im. M. Kopernika w Cieszynie 

1. 
Wykorzystanie środowiska edukacyjnego kształcenia 

hybrydowego  

 

2. Aktywizacja uczniów   

3. Kreatywne zapamiętywanie   


