
 
 

 

Załącznik nr 1b 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA DO PROJEKTU  
„Akademia młodego naukowca” 

 

Wypełnia osoba przyjmująca formularz 

Data i godzina wpływu:  

Numer uczestnika:  

Czytelny podpis:  

 

Proszę o przyjęcie do projektu „Akademia młodego naukowca”, realizowanego w Zespole Szkół im. św. 
Edyty Stein KSW w Lublińcu na szkolenie: 

 Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, 
innowacyjność), 

 Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności - mechanika twórczego myślenia, 
 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów, 
 Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 

 
Ja, niżej podpisana/-y ……………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Oświadczenie o stażu pracy 

Oświadczam, iż mój staż pracy w szkole / szkołach, dla których organem prowadzącym jest Katolickie 
Stowarzyszenie Wychowawców wynosi: 

 poniżej 1 roku, 
 pomiędzy 1 rokiem a 3 latami, 
 pomiędzy 3 latami a 5 latami, 
 powyżej 5 lat. 

 

2. Oświadczenie o doskonaleniu zawodowym 

Oświadczam, iż do tej pory korzystałem z dofinansowania Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w 
następującej liczbie form doskonalenia zawodowego (kursów, studiów): 

 nie korzystałem, 
 1–2 formy, 
 3–4 formy. 
 5 lub więcej form. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem projektu „Akademia młodego naukowca”. Oświadczam, 
że dane zawarte w złożonym przeze mnie formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą oraz że zostałem 
pouczony, iż podanie danych niezgodnie z prawdą rodzić będzie po stronie podającego nieprawdziwe dane 
odpowiedzialność cywilną względem poszkodowanego. 
 
 
 

 
Lubliniec, dnia ………………………………………………………………… 

(data i podpis) 
  



 
 

 

 

 

Dane dotyczące diagnozy szkoły 
wypełnia dyrektor szkoły 

 

1. Na podstawie diagnozy nauczyciel został wyznaczony do prowadzenia zajęć w ramach projektu 
„Akademia młodego naukowca”: 

 tak, 
 nie. 

 
Lubliniec, dnia ………………………………………………………………… 

(data i podpis dyrektora szkoły) 
 

 

Ocena formularza rekrutacyjnego 
wypełnia członek Komisji Rekrutacyjnej 

 

Numer uczestnika:  

1. Ocena formalna 

L.p. Treść kryterium Tak Nie (do korekty) 

1. Czy Formularz został złożony w określonym terminie?   

2. Czy Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem?   

3. Czy Formularz jest kompletny?   

4. Czy Formularz nie zawiera pustych pól?   

5. Czy Formularz został podpisany w wyznaczonym miejscu?   

6. 
Czy nauczyciel przynależy do grupy docelowej zgodnie z §3, 
pkt. 1 Regulaminu? 

  

 
2. Ocena merytoryczna 

L.p. Treść kryterium Liczba punktów 

1. Staż pracy w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.  

2. 
Liczba ukończonych form doskonalenia zawodowego (studiów, 
kursów) dofinansowanych ze środków Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców. 

 

3. 
Czy nauczycielowi zostały przydzielone zajęcia w ramach projektu 
„Akademia młodego naukowca”? 

 

Suma: 
 

 

Lubliniec, dnia ………………………………………………………………… 
(data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej) 


