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ANKIETA  REKRUTACYJNA  DLA  NAUCZYCIELI  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach 
 

 

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA  ANKIETY 

Nr ankiety  

Data wpływu  

 
Podpis osoby 

przyjmującej  

 

I. Dane projektu: 

Tytuł projektu  „Akademia Programowania”  

Numer i nazwa 
poddziałania 

RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego  

w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) 

Okres realizacji  01.07.2020r.  – 30.06.2021r. 

Realizator 

Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. 

ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  

w partnerstwie z:  

II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach 

oraz  
Specjalną Strefą Ekonomiczną „STARACHOWICE” S.A.  

 

II. Dane kandydata: 

Nazwisko i Imię  

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

 

 

 

 

Numer  telefonu  

 

 

 

 

 

 

Adres e-mail  

Nazwa i adres szkoły,  

w której zatrudniony jest 
kandydat 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
w Starachowicach 

Rekomendacja Dyrektora 

szkoły,  

w której zatrudniony jest 

kandydat  

(należy załączyć do ankiety) 

 

TAK                                     NIE        
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III. Tematyka oferowanych w ramach projektu kursów  

      (proszę wstawić znak X przy wybranej formie wsparcia) 
 

1. 

Tworzenie interaktywnych narzędzi edukacyjnych 

32 godziny lekcyjne/4 dni.  
2 grupy zajęciowe x 12 uczestników 

   

2. 

E-nauczyciel – wykorzystanie TIK w edukacji 

16 godzin lekcyjnych/2 dni 
1 grupa zajęciowa x 15 uczestników 

   

3. 

Wykorzystanie TIK w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

16 godzin lekcyjnych/2 dni 
1 grupa zajęciowa x 10 uczestników  

   

4. 

Szkoła w chmurze 

16 godzin lekcyjnych/2 dni 
3 grupy zajęciowe x 12 uczestników  

   

5. 
Programowanie w języku C++ kurs podstawowy 

min. 60 godzin, zakup miejsca na szkoleniu zewnętrznym dla 1 uczestnika 
   

 

 

 

OŚWIADCZENIA  KANDYDATA  

  

1) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Akademia Programowania” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

2) Oświadczam, że zapoznałem/am  się z regulaminem i zasadami udziału w projekcie „Akademia 

Programowania” i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.  
3) Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w wybranych kursach, przyjmując do wiadomości, 

że będą one realizowane w dni wolne od pracy.  

4) Jestem świadomy/a , że wypełnienie ankiety rekrutacyjnej nie gwarantuje uczestnictwa w wybranych 
zajęciach. Przyjmuję do wiadomości, że decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie Komisja 
Rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji oraz wskaźniki określone we Wniosku  

o dofinansowanie. 
5) Oświadczam, iż nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

6) Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* (skreślić niepotrzebne) na publikację mojego wizerunku 
zarejestrowanego na materiałach fotograficznych i filmowych wyłącznie do potrzeb realizacji i promocji 
projektu „Akademia Programowania”. 

7) Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż złożone do Projektu „Akademia Programowania” 
dokumenty (bez względu na wynik procesu rekrutacji) nie podlegają zwrotowi. 

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procedurą 

rekrutacji oraz realizacją projektu „Akademia Programowania” 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. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a  
o przysługujących mi prawach.  

9) Oświadczam, iż będę na bieżąco informował/a Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. o zmianach 

moich danych osobowych.  
10) Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych 

danych. 
 
 
……………..…………………..……….….                                                                   ……………………….…..……………… 

         Miejscowość i data                                                                   Czytelny podpis kandydata 
  

 


