Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu o tytuł
Wielkopolska Szkoła Roku

Formularz zgłoszeniowy
kandydata do tytułu
Wielkopolska Szkoła Roku
Nazwa szkoły
Adres szkoły

Telefon
Fax
E-mail
Strona www.
Imię i nazwisko dyrektora
szkoły
Podpis i pieczątka dyrektora
szkoły
Miejscowość, data
Dane organu prowadzącego

Akceptacja organu
prowadzącego

Podpis i pieczątka
przedstawiciela organu
prowadzącego
Miejscowość, data

1

Informacja dotycząca działalności szkoły
Modelowanie wzorca osobowego (punktualność, pracowitość, zaangażowanie, współpraca),
budowanie postaw patriotyzmu (w tym patriotyzmu lokalnego)

Krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych, działania na rzecz poznawania i poszerzania
wiedzy o Wielkopolsce; promowanie Wielkopolski

2

Kreatywność i innowacyjność (nieszablonowe rozwiązania, unikatowe działania) oraz wysoka
jakość nauczania (wyniki nauczania, przykłady dobrych praktyk edukacyjnych)

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami krajowymi i zagranicznymi

3

Ciągłość prowadzonych działań (nowe formy pracy w wydarzeniach cyklicznych, przyrost
liczby uczestników, pozyskiwanie nowych partnerów)

Syntetyczna prezentacja szkoły, która wykorzystana zostanie w celach reklamowych

4

Oświadczenie dyrektora szkoły
kandydującej do tytułu Wielkopolska Szkoła Roku
1.

Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie o tytuł Wielkopolska
Szkoła Roku.

2.

Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym
i ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.

3.

W przypadku uzyskania przez szkołę tytułu laureata wyrażam zgodę na wykorzystanie
mojego wizerunku zgodnie z § 9 Regulaminu Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła
Roku.

4.

Przyjmuję do wiadomości, że:
a.

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

b.

Dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Konkursu.

c.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie wiąże się
z nieprzystąpieniem do Konkursu.

d.

Mam prawo do kontroli przetwarzania, wglądu i poprawiania swoich danych
osobowych oraz do złożenia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, przy czym
Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do przetwarzania moich danych
w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.

…………………………………………
Miejscowość, data

………..…………………………………
Podpis dyrektora szkoły

5

