
 

           Załącznik nr 4 

         do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

                

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA  

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

 „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych  

w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”   

 
 

Ja niżej podpisany/-a ........................................................................................................................... 
                     imię(imiona) i nazwisko  

 

zamieszkały/-a ….......................................................................................................................................... 
     (adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)  

 

telefon kontaktowy ........................................ adres e-mail : …............................................................ 

 

 

będący nauczycielem zatrudnionym w*: 

  Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie, ul. 11- go Listopada 12, 19-200 Grajewo 

  Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie, ul. I. Krasickiego 2, 19-200 Grajewo 

  Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Grajewie, ul. Ełcka 31, 19-200 Grajewo 

  Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Grajewie, Osiedle Południe 34, 19-200 Grajewo 

 
Zgłaszam chęć udziału w szkoleniach doskonalących realizowanych w ramach projektu: 

 

 Jeden, dwa, trzy... liczysz Ty - froeblowskie zabawy matematyczne. 

 Wiatrak matematyczny- innowacyjne narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

 Kodowanie na dywanie plus i Tik na zajęciach 

 

Oświadczam, że: 

1) Zostałem/-am poinformowany/-na, że projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych 

w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  

2014-2020. 

2) Dane przedstawione w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu  

i są prawdziwe. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania 

nieprawdziwych danych. 

3) Zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Uczymy się bawiąc – 

rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” i akceptuję określone 

w Regulaminie kryteria uczestnictwa w Projekcie. 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz 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 (RODO). 

 

 

 
Grajewo, dnia……………………… ….......................…………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS NAUCZYCIELA 

 

 
* Proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” we właściwej kratce 


