
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI NA SZKOLENIA ZAGRANICZNE  

W PROJEKCIE UE ERASMUS+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061831 
 

1. Dane kandydata 

1.1 Imię i nazwisko   

1.2 Stanowisko   

1.3 Data urodzenia   1.4 Miejsce urodzenia  

1.5 Pesel  

1.6 Adres z kodem pocztowym   

1.7 Adres e-mail   1.8 Tel. kom.   

1.9 Nauczane przedmioty 
 
 

1.10 Uprawnienia do nauczania 
przedmiotów 

 

2. Proszę opisać sposoby doskonalenie 
własnego warsztatu zawodowego 
i podnoszenia swoich kwalifikacji  

 

3. Proszę opisać sposoby dzielenia się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z innymi 
nauczycielami oraz zaangażowanie w pracę 
Szkoły   

 

4. Proszę wymienić główne  
osiągnięcia w pracy dydaktycznej z młodzieżą 

 

5. Proszę uzasadnić, dlaczego chciałby 
Pan/Pani wziąć udział w projekcie 

 
 

6. Proszę opisać, w jaki sposób zamierza 
Pan/Pani wykorzystać nabyte umiejętności 
w praktyce i jak pomogą one Panu/Pani 
w codziennej pracy w szkole 

 

7. Proszę opisać, w jaki sposób zamierza 
Pan/Pani dzielić się wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi na stażu z innymi pracownikami 
szkoły 

 

8. Jaki jest Pana/Pani poziom znajomości 
języka angielskiego ? (proszę 
odpowiednie podkreślić) 

-  brak znajomości                - A1 (początkujący)                     - A2 (podstawowy)  
– B1 (niższy średniozaawansowany)          -  B2 (wyższy średniozaawansowany) 
– C1 (zaawansowany)          -  C2 (biegły) 

Deklaruję aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia podczas zagranicznego stażu oraz wdrażanie nabytych umiejętności 
i kompetencji w pracy dydaktyczno-szkoleniowej. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków uczestnika projektu. 

Zobowiązuje się do terminowego wykonania oraz pokrycia we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem badań/testów 
epidemiologicznych, np. COVID koniecznych do przelotu oraz realizacji mobilności a określonych w przepisach obowiązujących w kraju pobytu lub 
wymaganych przez instytucję przyjmującą. W przypadku jeżeli niewykonanie powyższych byłoby powodem niezrealizowania szkolenia/mobilności 
zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty związane z utratą dotacji z programu Erasmus w tym zakresie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu UE Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA121-

VET-000061831. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 
zm.). 
 

                                                                ……………………………………………………………………………….Podpis kandydata/tki do stażu 

 


