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 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Laboratorium kompetencji –  

informatycznych, matematycznych, językowych”  
 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

 

 
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….. 

 

Płeć:           kobieta                mężczyzna 

 

2. Pesel: 3. Data i miejsce urodzenia: 

 

 

3. Miejsce zamieszkania: 

 

Województwo: ………....................  powiat: …………………    gmina: ……………….. 

 

ulica …………………   nr domu/lokalu.........  Miejscowość ……………………..…….. 

 

kod pocztowy: …………….     poczta: ………………………… 

 

4. Telefon 

stacjonarny/komórkowy:  

 

 

5. Adres poczty elektronicznej do kontaktu: 

7. Miejsce zatrudnienia 

  

9.Wykształcenie: 10. Nauczany przedmiot: 

 

11. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: 

 TAK              NIE       

 ODMOWA ODPOWIEDZI 

12. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań: 

 TAK              NIE       

 ODMOWA ODPOWIEDZI 

13. Osoba z niepełnosprawnościami 

 (Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby 

wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich 

wskazanie. Pozwoli to na dostosowanie wsparcia  

do Pani/Pana potrzeb): 

 TAK              NIE       

 ODMOWA ODPOWIEDZI 

……………………………………………… 

14. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

innej niż wymienione powyżej: 

 TAK              NIE       

 ODMOWA ODPOWIEDZI 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU  

W PROJEKCIE „LABORATORIU KOMPETENCJI-INFORMATYCZNYCH, 

MATEMATYCZNYCH, JĘZYKOWYCH” 

 



Projekt ”LABORATORIUM KOMPETENCJI - INFORMATYCYCH, MATEMATYCZNYCH, JĘZYKOWYCH”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Chciałabym/chciałbym uczestniczyć w szkoleniu: 
 

(można uczestniczyć w maksymalnie dwóch szkoleniach) 

 

   „Nauczanie matematyki metodą eksperymentu”   

 

   „Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem 

multimedialnych pracowni językowych” 

 

   „Wykorzystanie TIK w nauczaniu” 
 

 

Prawdziwość podanych przeze mnie danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

Data: ……..…………             Miejscowość: ……………………………… 

 

       ………………………………………. 

                    (czytelny podpis kandydata) 

 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna: 

Punktacja wg kryteriów: 

Szkolenie:„Nauczanie matematyki metodą eksperymentu” 

- nauczyciel matematyki…….. 

- nauczyciel nie uczący matematyki, a posiadający kwalifikacje do jej nauczania…… 

Suma punktów……… 

 

Szkolenie: „Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem 

multimedialnych pracowni językowych” 

- nauczyciel języków obcych……… 

- wynik testu ze znajomości metod aktywizujących w nauczaniu języków obcych  …….. 

Suma punktów……… 

 

Szkolenie: „Wykorzystanie TIK w nauczaniu” 

- wynik testu ze znajomości TIK w nauczaniu…… 

- opiekun zakupionego sprzętu TIK w danej klasopracowni……… 

Suma punktów……… 

 


