ZGŁOSZENIE
DO KONKURSU
NAUCZYCIEL
ROKU 2017
Dane Uczestnika Konkursu (kandydata) Oświadczenia dotyczące zgody
na przetwarzanie danych osobowych
imię i nazwisko:........................................................................................
adres: ......................................................................................................
................................................................................................................
miejsce pracy: .........................................................................................
stanowisko: .............................................................................................
nauczany przedmiot:................................................................................
PESEL: ...................................................................................................
kontakt (mail, telefon):..............................................................................

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

Potwierdzenie danych kandydata

Oświadczenie Uczestnika Konkursu (kandydata)
1. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora Konkursu (Wydawnictwo Głos Nauczycielski) w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Roku oraz wydania
nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej,
w szczególności w prasie i na stronie internetowej www.glos.pl, imienia
i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Roku oraz imion i nazwisk osób
wyróżnionych przez Jury, jak również adresów szkół lub placówek
oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione.
2. Oświadczam ponadto, że w przypadku złożenia przeze mnie niniejszego
formularza zgłoszeniowego wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi
w szczególności przynależności związkowej, o których mowa w art. 27
ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 6 lipca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam niniejszym
zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych przez Organizatora
Konkursu w celu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

miejscowość:...............................................................................................
data i podpis:...............................................................................................

pieczęć i podpis .......................................................................................

Osoba zgłaszająca

Oświadczenie Osoby zgłaszającej
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora Konkursu (Wydawnictwo Głos Nauczycielski) w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Roku.

imię i nazwisko: .......................................................................................

miejscowość:...............................................................................................

status (kto zgłasza):..................................................................................

data i podpis:...............................................................................................

kontakt (e-mail, telefon): ...........................................................................

Uzasadnienie zgłoszenia
W dołączonym do formularza pisemnym uzasadnieniu należy uwzględnić:
Konkretne sukcesy nauczyciela
Wskazówka: sukcesy nauczyciela mierzy się sukcesami jego uczniów.
Nie tylko tych zdolnych, ale także tych przeciętnych czy słabych.
Dlatego warto podawać nie tylko przykłady osiągnięć spektakularnych,
np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,
ale także przykłady choćby najmniejszych postępów ucznia
czy podopiecznego, uzyskanych dzięki nauczycielowi.
Sukcesy niemierzalne szkiełkiem
Co wyróżnia kandydata spośród innych nauczycieli, dlaczego to właśnie,
on/ona powinien/powinna zostać Nauczycielem Roku 2017? Wskazówka:
warto tu zawrzeć pracę kandydata na rzecz środowiska społecznego,
przedstawić kandydata jako społecznika, człowieka z pasją.
Opinie i uwagi osób innych niż zgłaszające
Wskazówka: mogą to być wypowiedzi np. obecnych i byłych uczniów,
współpracowników, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji
współpracujących z nauczycielem itp. Tu warto akcentować
pozadydaktyczną działalność nauczyciela: jak realizuje swoje obowiązki
jako wychowawca, czy zna środowisko, z którego wywodzą się jego
uczniowie, jakie działania podejmuje na rzecz wychowanków i ich rodzin.
Autoprezentację kandydata (kandydat o sobie)
Wskazówka: chodzi o najważniejsze wydarzenia w życiu zawodowym
w ocenie kandydata. Nie chodzi przy tym wyłącznie o listę ukończonych
kursów i studiów, ale o drobne nawet fakty z działalności kandydata,
które miały pozytywny wpływ na jego rozwój zawodowy.

Informacja o ochronie danych osobowych Uczestników i Osób
zgłaszających. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż: 1. administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Wydawnictwo Głos Nauczycielski z siedzibą
w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8. 2. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Roku (dotyczy Uczestników i Osób
zgłaszających) oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania
i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronie
internetowej www.glos.pl, imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel
Roku oraz imion i nazwisk osób wyróżnionych przez Jury, jak również
adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są
zatrudnione (dotyczy Uczestników), 3. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora i osoby przez niego upoważnione,
tj. w szczególności członków Jury Konkursu, w celu, o którym mowa
w pkt 2 powyżej, i nie będą przekazywane innym osobom, 4. posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania
oraz prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie, 5. podanie
Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
Zgłoszenie do konkursu jest załącznikiem nr 1, a oświadczenia dotyczące
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią
załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
Regulamin jest dostępny na stronie www.glos.pl

