Formularz zgłoszeniowy (pracownik)
do projektu ”Mobilni na rynku europejskim” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025398 w ramach
projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Część A – wypełnia kandydat/tka (pracownik)
Dane podstawowe kandydata/tki
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie/tce
Stanowisko
Wydział (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

Miejsce pracy
(pełna nazwa, adres, numer NIP)

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. I Armii Wojska Polskiego
ul. Sienkiewicza 88; 90-357 Łódź
NIP 725-12-58-395

Staż pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014
r. poz. 1182, z późn. zm.).

…………………………..………….
data i podpis kandydata/tki

Część B – wypełnia komisja rekrutacyjna

Kryteria rekrutacji:
 osiągnięcia zawodowe oceniane na podstawie C.V.
 zaangażowanie na rzecz szkoły oceniane na podstawie C.V.
 znajomość języka obcego na podstawie testu sprawdzającego
 staż pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu w ZSG
L.p. Kryteria doboru
1.
znajomość jęz. obcego na poziomie co najmniej
komunikatywnym (warunek konieczny)
2.
staż pracy w zawodzie- przyznana zostanie
punktacja za staż pracy do 5 lat: 1 pkt; w przedziale
5-10 lat: 2 pkt; powyżej 10 lat: 3 pkt
3.
zaangażowanie na rzecz szkoły (np. organizacja
konkursów i pokazów, prowadzenie lekcji
otwartych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań):
ocena zespołu rekrutacyjnego w skali: 0-3 pkt;
4.
osiągnięcia zawodowe (np. w zakresie
opracowanych programów nauczania, publikacji,
wyróżnień, nagród): ocena w skali: 0-3 pkt
Razem

Ocena

Przyznane punkty

………………………………………………………..……………….
data i podpis komisji rekrutacyjnej

