
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY  
DO PROJEKTU PN. „AKADEMIA MALUSZKA” 

 
 

Tytuł projektu: „AKADEMIA MALUSZKA” 

Nazwa Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Nr projektu :  RPPK.09.01.00-18-0032/19 

Nazwa i numer osi                                                    
priorytetowej: 

IX Jakość edukacji przedszkolnej 

Nazwa i numer działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

 
 
I. Dane o uczestniku projektu - Proszę o wypełnienie tabeli drukowanymi literami 
 

1 Imię i Nazwisko  
 

2 PESEL  
 

3 Płeć  □ Kobieta                              □ Mężczyzna 

4 
 

Adres zamieszkania  Województwo    

Powiat                 

Gmina  

Kod pocztowy     

Miejscowość        

Ulica                     

Nr domu   

Nr lokalu    

Obszar zamieszkania  □ miejski                              □ wiejski 

5 Telefon kontaktowy 
 

 
 

Adres e-mailowy (jeżeli 
uczestnik projektu posiada) 

 

6 Wykształcenie □ Niższe niż podstawowe  (Brak formalnego wykształcenia) 
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7 Status osoby na rynku 
pracy: 
 
 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 
(zaznaczyć właściwe, zgodnie z definicją na końcu formularza): 

□ Bierna zawodowo 
    □ w tym osoba ucząca się  
     

  Dodatkowe 
informacje 

Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  
 □  Tak         □ Nie  □ Odmawiam odpowiedzi   
Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrantem, osobą obcego pochodzenia 
 □  Tak         □  Nie     □ Odmawiam odpowiedzi   
 
Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 
□  Tak         □  Nie     □ Odmawiam odpowiedzi  
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  
□  Tak         □  Nie     □ Odmawiam odpowiedzi   

 
 
Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności prawnej za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą:  

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Akademia 

Maluszka” i akceptuję jego warunki; 

2. Spełniam kryteria dostępu (obowiązkowe) uprawniające do udziału projekcie tj.: 

a) jestem osobą zamieszkałą na terenie Gminy wiejskiej Dębica 

b) jestem osobą w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą oświatową 

3. Spełniam następujące kryteria dodatkowe (proszę zaznaczyć jeśli dotyczy):  
□  Niepełnosprawność kandydata i/lub rodzica/opiekuna prawnego i/lub rodzeństwa (2 
pkt - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub równoważnym, opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej – proszę dołączyć 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 
 
□  wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt  

□  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt  

□  objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt  

□  sytuacja materialna (dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w 

oparciu o próg interwencji socjalnej - 1 pkt 

4. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich 
danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu. Przetwarzanie moich danych 
osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c 
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oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r., 
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.,  
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1460 z późn. zm.), 
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK („Kto składa zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym  
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności  
do lat 3”) niniejszym oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą. 
 
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy o 

podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić: 
.........................................................................................................................................................................

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

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

 
 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że projekt jest realizowany  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………………………………………. 
      Data             czytelny podpis uczestnika Projektu1 

 
 

 

 
 
 

 
1 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna 


