
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Załącznik 1do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Numer umowy  RPPK.09.02.00-18-0030/16-00 

Tytuł projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” 

Termin realizacji od 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r. 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 

I. Dane uczestniczki/uczestnika (dziecka): 

Imię/Imiona  Nazwisko  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Płeć 

 

 

 kobieta 

 mężczyzna 

Wykształcenie  wyższe  

 policealne 

 ponadgimnazjalne, w tym: 

        średnie 

        zasadnicze zawodowe,     

             zawodowe 

 

 gimnazjalne (dot. uczniów 

gimn.) 

 podstawowe 

 niższe niż podstawowe 

(dot. uczniów szkoły podst.) 
PESEL   Wiek w chwili 

przystępowania do 

projektu 

 

Adres zamieszkania 

Miejscowość  Kod 

pocztowy 

 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Województwo  Powiat  
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II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych  

Nazwisko i Imię 

Matki 

 Nazwisko i Imię 

Ojca 

 

PESEL Matki  PESEL Ojca  

Nr telefonu  

kontaktowego 

 E-mail 

kontaktowy 

 

 

III. Forma wsparcia: 

Wsparcie dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach 

 Kółko matematyczne praca z uczniem zdolnym 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 Zajęcia z języka angielskiego 

 Kółko przyrodnicze 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody 

Wsparcie dla klas gimnazjalnych w Groblach 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki  

 Zajęcia z języka angielskiego  

 Zajęcia „doświadczenia biologiczne”  

 Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii  

 Zajęcia „doświadczenia chemiczne” 

 Zajęcia „ciekawa fizyka” 

 Zajęcia z programowania 

Wsparcie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jacie 

 Zajęcia „jesteśmy częścią przyrody”  

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody  

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki  

 Zajęcia z języka angielskiego  

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

 Zajęcia logopedyczne  

 Zajęcia informatyczne  

Wsparcie dla klas gimnazjalnych w Jacie 

 Zajęcia „nauka biologii przez doświadczenie”  

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  

 Zajęcia z języka angielskiego  

 Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii  
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 Zajęcia „doświadczenia chemiczne”  

 Zajęcia z przedsiębiorczości „klucz do sukcesu”  

  IV.  Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych: 

- Oświadczam, że moje dziecko uczęszcza do ……………………………………………………………….. 

- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe”” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

- Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w w/w Projekcie i go akceptuję 

- Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 

zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w projektu przez beneficjenta.  

- Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitorowania i ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

– Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzeby 

projektu i jego promocji zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631) oraz informuję, że z tego tytułu nie będę żądać 

wynagrodzenia finansowego. 

- Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa. 

- Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art.233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oraz że wszystkie informacje zawarte w formularzu 

rekrutacyjnym są aktualne oraz zgodne z prawdą. 

 

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

         (data i miejsce)                                                                             (podpis matki) 

 

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

         (data i miejsce)                                                                               (podpis ojca) 

 

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

         (data i miejsce)                                                                  (lub podpisy opiekunów prawnych)  


