
Załącznik nr 1 

Ankieta rekrutacyjna do udziału w projekcie  

„Otwieramy Drzwi - wzrost kompetencji językowych nauczycieli kluczem do świata europejskich wartości 

w procesie kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych ”  

realizowanego w SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach 

w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej 

1. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:   

PESEL:   

Stanowisko:   

Numer telefonu:   

Adres e – mail:   

Rodzaj mobilności w jakiej chcielibyście Państwo uczestniczyć 

(proszę podkreślić właściwą) 

1. Kurs języka hiszpańskiego  

2. Kurs j. angielskiego  

3. Kurs metodyczny  

4. Szkolenie - nowe technologie w nauczaniu 

  

Data wypełnienia ankiety:  

 

2. Kryteria rekrutacji: 

Nauczany przedmiot / przedmioty: ………. 
  

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

 

 

 

 

 

 

  

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani wykorzystać nabyte podczas mobilności umiejętności w praktyce i jak 

pomogą one Panu / Pani w codziennej pracy w szkole. 
 

  



Proszę opisać swoje dotychczasowe zaangażowanie w działania o charakterze międzynarodowym 
 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu „Otwieramy Drzwi - wzrost kompetencji 

językowych nauczycieli kluczem do świata europejskich wartości w procesie kształcenia osób o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych” realizowanego  w ramach programu Erasmus+ Akcja KA101„Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach zarządzana przez 
dyrektora Ryszarda Budzisza. 

            Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo: 

• żądania dostępu do danych osobowych; 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia sprzeciwu; 

• wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

  

…………………,dn.....................                                                        …………………………… 

                                                                          czytelny podpis 

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w 

Kartuzach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119,s 1. w celu realizacji projektu „„Otwieramy Drzwi - wzrost kompetencji językowych 

nauczycieli kluczem do świata europejskich wartości w procesie kształcenia osób o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych ” realizowanego  w ramach programu Erasmus+ Akcja KA101„Mobilność kadry 

edukacji szkolnej”  

  

…………………,dn.....................                                                        …………………………… 

                                                                            czytelny podpis 

  


