
 

 

DEKLARACJA  UDZIAŁU 
do projektu "Wykształcona kadra motorem rozwoju" współfinansowanego w ramach 
programu Unii Europejskiej Erasmus+, sektor Edukacja szkolna Akcja KA101 Mobilność 

kadry edukacji szkolnej. Numer projektu: 2020-1-PL01-KA101-081067. 
 
 
Część A – WYPEŁNIA KANDYDAT/KANDYDATKA 

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię  

Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Email  

Miejsce pracy  

Data ważności dowodu osobistego  

Data ważności paszportu  

 
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 (dalej zwanym „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
zawartych w deklaracji dla celów rekrutacji do projektu Erasmus +  pn. "Wykształcona kadra motorem 
rozwoju". Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych 
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

 
 

……………………………………….……………… 
podpis kandydata/kandydatki 

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego  
w Człuchowie reprezentowane przez dyrektora szkoły. 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez administratora 
danych osobowych, Panią Magdaleną Marią Kowalczyk za pomocą adresu iod@poeksit.czluchow.org.pl lub pod numerem 
telefonu: 59 83 45 366. 
Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 
(jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych  oraz  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  
(tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem. 
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
"Wykształcona kadra motorem rozwoju" współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej 
Erasmus+, sektor Edukacja szkolna Akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Numer projektu:  
2020-1-PL01-KA101-081067 i w pełni go akceptuję. 

 
 

………………………..……………………….…….  
                   podpis kandydata/tki 



 

 
 
Część B – KRYTERIA FORMALNE REKRUTACJI (UZUPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA) 

 
 

1. Kandydat/ka założył/a deklarację udziału w terminie wskazanym  
w ogłoszeniu o naborze 

 
TAK/NIE 

2. Kandydat/ka jest zatrudniony/a w LO im. S. Czarnieckiego  
w Człuchowie 

 
TAK/NIE 

3. Kandydat/ka posiada ważny paszport lub dowód osobisty  
TAK/NIE 

 
 
Część C – KRYTERIA MERYTORYCZNE REKRUTACJI (UZUPEŁNIA KANDYDAT/KA,  OCENIA KOMISJA REKRUTACYJNA) 

 
Kryterium UZUPEŁNIA KANDYDAT/KA 

(prosimy podać konkretne działania w 2020 r.) 
OCENIA 

KOMISJA 
REKRUTACYJNA 

(0-4 pkt.) 

1. Zaangażowanie kandydata  
w strategiczny rozwój liceum: 

 
A. Czynna praca w komisjach 

szkolnych 
 

B. Promocja szkoły 
 
 

C. Stosowanie TIK w pracy 
 
 

D. Twórcza postawa w realizacji 
podejmowanych działań 

 
 
 

  

2. Motywacja kandydata do 
podnoszenia kwalifikacji: 
wymienić formy doskonalenia  
i samokształcenia w 2020 roku 
 
 

  

3. Dotychczasowe zaangażowanie 
kandydata  
w opracowanie niniejszego 
projektu 
 

  

4. Adekwatność planowanych 
działań kandydata dla potrzeb 
szkoły: należy wymienić sposób 
wykorzystania zdobytej wiedzy i 
umiejętności dla dobra szkoły 
 

  



 

5. Zobowiązuję się do wdrażania  
w swojej codziennej pracy 
nabytych, w czasie projektu, 
umiejętności i upowszechniania 
efektów szkolenia 

 
TAK / NIE 

 

 
 
D.  ŁĄCZNA OCENA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
 

 
Łączna liczba uzyskanych punktów  
w częściach B i C  

 

 
Decyzją Komisji Rekrutacyjnej kandydat/ka 

 

kwalifikuje się / nie kwalifikuje się  
 

do udziału w projekcie "Wykształcona kadra motorem rozwoju" współfinansowanego w ramach programu 
Unii Europejskiej Erasmus+, sektor Edukacja szkolna Akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Numer 

projektu: 2020-1-PL01-KA101-081067 
 

 
 
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej 

 

 


