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ZGŁOSZENIE GIMNAZJUM DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 „Poznajmy świat” 

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami 

DANE GIMNAZJUM 

Nazwa gimnazjum  

Adres gimnazjum  

Gmina   

Województwo  

Lokalizacja gimnazjum 
     Wieś lub Miasto do 20 tys. mieszkańców            Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

     Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 

Strona www  e-mail  

Telefon  Fax  

DANE DYREKTORA GIMNAZJUM 

Nazwisko  

Imię   

Kontakt   

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GIMNAZJUM 

Ilość oddziałów klasa 1 (w rok szk. 2012/2013)   ogółem liczba uczniów  

Ilość oddziałów klasa 1 (przewidzianych na rok 

szk. 2013/2014) 
 ogółem liczba uczniów  

 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem/łam sie z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie. 

 Zgłaszam chęć uczestnictwa szkoły w w/w Projekcie. 

 Wyrażam zgodę na wypełnienie niezbędnych dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym do Projektu. 
 

 

 

 

 

………………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………… 

                   Data                                                                                                                                                   czytelny podpis 
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INFORMACJA O AKCEPTACJI PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ 

UDZIAŁU GIMNAZJUM W PROJEKCIE 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

WIZJA ROZWOJU GIMNAZJUM W ASPEKCIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA  

UWZGLĘDNIAJĄCA CELE REALIZOWANEGO PROJEKTU   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
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INFORMACJA O 6 NAUCZYCIELACH PRZEWIDZIANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

(nauczyciele prowadzący zajęcia z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka,  

przewidziani do prowadzenia zajęć w ramach wdrażanego w gimnazjach IPN w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) 

 

Matematyka 

Nazwisko i imię  

Staż pracy   

Liczba lat pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu matematyka  

Znajomość sprzętu komputerowego (słaba, dobra, b. dobra)  

Doświadczenie w realizacji autorskich programów nauczania (tak, nie)  

Ukończony kierunek 
studiów wyższych 

 

Kursy, szkolenia 
 

Fizyka  

Nazwisko i imię  

Staż pracy   

Liczba lat pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu fizyka  

Znajomość sprzętu komputerowego (słaba, dobra, b. dobra)  

Doświadczenie w realizacji autorskich programów nauczania (tak, nie)  

Ukończony kierunek 
studiów wyższych 

 

Kursy, szkolenia 
 

Geografia 

Nazwisko i imię  

Staż pracy   

Liczba lat pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu geografia  

Znajomość sprzętu komputerowego (słaba, dobra, b. dobra)  

Doświadczenie w realizacji autorskich programów nauczania (tak, nie)  

Ukończony kierunek 
studiów wyższych 

 

Kursy, szkolenia 
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Biologia 

Nazwisko i imię  

Staż pracy   

Liczba lat pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu biologia  

Znajomość sprzętu komputerowego (słaba, dobra, b. dobra)  

Doświadczenie w realizacji autorskich programów nauczania (tak, nie)  

Ukończony kierunek 
studiów wyższych 

 

Kursy, szkolenia 
 

 

 

 

 

Chemia 

Nazwisko i imię  

Staż pracy   

Liczba lat pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu chemia  

Znajomość sprzętu komputerowego (słaba, dobra, b. dobra)  

Doświadczenie w realizacji autorskich programów nauczania (tak, nie)  

Ukończony kierunek 
studiów wyższych 

 

Kursy, szkolenia  

 

 

 

 

Informatyka 

Nazwisko i imię  

Staż pracy   

Liczba lat pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu informatyka  

Znajomość sprzętu komputerowego (słaba, dobra, b. dobra)  

Doświadczenie w realizacji autorskich programów nauczania (tak, nie)  

Ukończony kierunek 
studiów wyższych 

 

Kursy, szkolenia  

 
 
 

………………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………… 

           Miejscowość,  data                                                                                                                                pieczęć i podpis Dyrektora gimnazjum 

 


