
   

   

 
 
 

Formularz zgłoszeniowy 
Koordynatora Testowania do uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój pt. „Strefa Rozwoju  - innowacyjny model zdobywania kompetencji 

potrzebnych na rynku pracy.  
Okres realizacji projektu od 2017-06-01 do 2019-12-31” 

 
 
 
 
 
1. Imię i nazwisko: 

 
 
 

2. Adres zamieszkania 

 
 

3. Dane kontaktowe (nr tel., e-mail)  : 

 
 

4. Miejsce pracy – nazwa i adres Placówki Edukacyjnej: 

 
 
 

 
5. Funkcja sprawowana w Placówce Edukacyjnej: 
 
□   doradca zawodowy     □   psycholog      □   wychowawca   □   kierownik szkolenia praktycznego 
 
□   inna (opisać jaka) 

 
 
 

 
6. Doświadczenie w zakresie sprawowanej funkcji w Placówce Edukacyjnej 

□  poniżej 2 lat          □   2 lata i powyżej     

 

7. Czy deklaruje Pani/Pan uczestnictwo w realizacji Projektu (okres realizacji Projektu od 2017-06-01  
do 2019-12-31) 

□  Tak 
 
□  Nie     
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8. Czy deklaruje Pani/Pan podjęcie działań niezbędnych do powstania oraz wdrożenia modelu (marzec 2018r. – 
styczeń  2019r.), polegających na: 

- wdrażaniu założeń modelu zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy w  Pani/Pana Placówce   

Edukacyjnej, 

- opracowywaniu raportów kwartalnych w zakresie testowania modelu, 

- informowaniu o mocnych stronach modelu, 

- badaniu opinii uczniów/ użytkowników na temat modelu, 

- udziale w warsztatach z Konsultantami Merytorycznymi (2 warsztaty po 7 godz. – zwrot kosztów dojazdu), 

- przygotowywaniu opisów zawodów na portalu, 

- udziale w konsultacjach z Konsultantami Merytorycznymi. 

□  Tak 
 
□  Nie     
 
 
9.  Kryteria naboru: 
-  nabór jest otwarty, 
- każdy uczestnik  zostanie zweryfikowany pod kątem spełniania kryteriów dostępu  na podstawie   danych 

podanych w Formularzu (deklaracja uczestnictwa, motywacja), 
- personel zarządzający Fundacji przeprowadzi rozmowy z kandydatem na Koordynatora,  
- nabór zostanie przeprowadzony z zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
 
10. Zasady weryfikowalności: 
- motywacja i deklaracja uczestnictwa zawarta w Formularzu zgłoszeniowym, 
- w przypadku większej liczby zgłoszeń, zastosowane zostanie kryterium punktowe: bezrobocie w powiecie oraz 

bezrobocie wśród młodych (wskaźnik mniejszy niż średnia dla kraju – 0 pkt., wskaźnik równy średniej – 1 pkt. , 
wskaźnik większy od średniej dla kraju – 2 pkt.), na tej podstawie zostanie stworzona lista podstawowa osób 
zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa. 

 
 
11. Do formularza załączam:  
 
□    kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  

□    CV  

□    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Strefa Rozwoju  - innowacyjny 
model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu od 2017-06-01 do 2019-12-31”, w tym na udostępnianie tych danych partnerom projektu i podmiotom 
go kontrolującym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2015, poz. 2135). 
 

 

 

 

.................................                                                                ............................................................... 

 (miejsce i data)                                                                                             (podpis) 

 

*□ –  zaznaczyć krzyżykiem, jeżeli dotyczy 
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