
      

   

   
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 

1 imię i nazwisko  
2 data urodzenia  

3 nr telefonu kom.  
4 e-mail  

5 przedmiot, którego uczę 
□ historia     □ wiedza o społeczeństwie      □ HIT 
□ inny (jaki?)…………………………………………………………………..………… 

6 
szkoła, w której uczę (nazwa 
i adres) 

 

7 
stopień awansu 
zawodowego 

□ stażysta   □ kontraktowy   □ mianowany   □ dyplomowany   □ inny 
……………………………………………. 

8 
doświadczenie zawodowe 
w latach 

□ do 5 lat          □ od 5 do 10 lat    □powyżej 10 lat 

9 adres zamieszkania 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod 
pocztowy 

 miejscowość  

powiat  województwo  

10 partycypacja w kosztach 
□ jestem gotowy/a do pokrycia wpisowego w wysokości 300 zł (zwrotne 
po zakończeniu kursu) 

11 
skąd dowiedziałaś/eś się 
o kursie Od PRL do III RP 
(źródło)? 

 

12 kryteria kwalifikacyjne 

Jestem: 
□ czynnym nauczycielem, zatrudnionym w placówce, chcącym rozwijać 

swoje kompetencje i przekazywać wiedzę dot. niniejszego projektu 
w innowacyjny sposób uczniom; 

□ byłym nauczycielem, chcącym rozwijać swoje kompetencje 
i przekazywać wiedzę dot. niniejszego projektu w innowacyjny sposób 
lokalnemu otoczeniu; 

□ lokalnym działaczem – pasjonatem, wpierającym rozwój lokalnego 
otoczenia, w tym młodzieży. 

Chcę: 
□ poszerzać wiedzę i kompetencje własne oraz uczniów/lokalnego 
otoczenia z dziedzin pokrewnych do tych, którymi się zajmuję się 
w swojej codziennej pracy; 
□ inspirować do pogłębiania wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych 
oraz przekazywać ją w sposób intersujący, alternatywny i angażujący; 
□ pokazywać wpływ dziedzictwa kulturowego i historycznego na 



 

 

współczesność; 
□ w praktyce wykorzystywać aktywne metody prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. 
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jak planuję wykorzystać 
wiedzę i kompetencje 
zdobyte poprzez 
uczestnictwo w kursie Od 
PRL do III RP w swojej pracy 
dydaktycznej/ działaniach 
na rzecz środowiska 
lokalnego (krótki opis) 

 
 

 

Oświadczam, iż: 
1) Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie oznacza automatycznego zakwalifikowania do udziału 

w projekcie; 
2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuje się do aktywnego i obowiązkowego uczestnictwa we wszystkich 

zajęciach; posiadania sprawnego sprzętu (kamerka, mikrofon); możliwość identyfikacji Uczestnika z imienia i nazwiska.  
4) Wpłaty zwrotnego wpisowego w wysokości 300 zł/os. na konto FCS, po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia udziału w warsztatach;   
5) W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po dniu 12.09.2022 r. zobowiązuję się do zaproponowania innej osoby na zwolnione 

miejsce (spełniającej wymogi uczestnictwa w warsztatach) lub zwrotu pełnych kosztów poniesionych przez Organizatora.     
6) Jestem gotowy/a do rozpowszechniania wiedzy nabytej podczas niniejszego przedsięwzięcia w moim środowisku lokalnym; 
7) Jestem gotowy/a do wykorzystywania w praktyce alternatywnych metod przekazywania wiedzy w obszarze tematyki dotyczącej 

niniejszego przedsięwzięcia w moim środowisku lokalnym; 
8) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji kursu Od 

PRL do III RP (2022/2023) podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie nauczania historii najnowszej 
i kultury przy wykorzystaniu interaktywnych i alternatywnych metod nauczania (podstawa prawna: zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (RODO)). 

9) W związku z przystąpieniem do projektu Od PRL do III RP realizowanego przez FCS od września 2022 r. do czerwca 2023 r. wyrażam 
zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez FCS dla działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 
wyżej wymienionego projektu.  
Wyrażenie zgody jest jednoczesne z tym, iż fotografie, film lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na 
stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. Zrzekam się 
niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem FCS, z tytułu wykorzystania mojego 
wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu.  

10) Zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy i oświadczam niniejszym, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. 

 

 
 

…………………………………………….      ………..……………………………… 
                                                 miejscowość i data             podpis 

 

 

 
 

 

 

 


