
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOTYCZĄCY UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

„Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych 

 w Gminie Gietrzwałd” 

DANE DZIECKA UZUPEŁNIA RODZIC 

IMIĘ  
 

NAZWISKO  
 

PESEL  Wiek dziecka w 
chwili 
przystąpienia  
do projektu  

 

PŁEĆ 
(proszę zaznaczyć) 

KOBIETA  MĘŻCZYZNA  

WYKSZTAŁCENIE niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 
ADRES 
ZAMIESZKANIA 
DZIECKA  
(w rozumieniu 
przepisów Kodeksu 
Cywilnego) 

WOJEWÓDZTWO 
 

 

POWIAT 
 

 GMINA  

ULICA  

NUMER DOMU  NUMER LOKALU  

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

DANE 
KONTAKTOWE 
 

TELEFON KONTAKTOWY* 
 

 

ADRES E-MAIL* 
 

 

SPEŁNIENIE 
KRYTERIÓW 
DOSTĘPU  
DO PROJEKTU 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECI 
I RODZICA/ÓW W 
WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - 
MAZURSKIM 

TAK NIE 

WIEK DZIECKA 2,5 - 6 LAT 
 

TAK 
 

NIE 

*Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków sprawozdawczych w systemie teleinformatycznym SL 2014 

należy obligatoryjnie podać numer telefonu lub adres email. 

Specjalne potrzeby dot. rekrutacji/ komunikacji z biurem projektu: 

 NIE DOTYCZY  

 tłumacz języka migowego   osobisty kontakt w miejscu zamieszkania/ komunikator internetowy  formularz 
rekrutacyjny i dokumenty dostosowane do potrzeb osób niedowidzących 

  inne:  

 
 
 
 
 

Data wpływu dokumentu/pieczęć szkoły 



 

Informacje dodatkowe dotyczące dziecka 
tak nie 

odmowa podania 
informacji 

zaznaczyć właściwe znakiem X 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

   

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

  nie dotyczy 

Osoba z niepełnosprawnościami    

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej:    

Osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3). 

Osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań. 

Osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co 
najmniej 1) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1. 

Byli więźniowie. 

Narkomani. 

 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu - osoba bierna zawodowo 

Wykonywany zawód - inny 

Zatrudniony w: Nie dotyczy 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Składając formularz zgłoszeniowy wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie: „Przedszkole marzeń - 

tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd” i jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, iż złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do 

projektu.  

2. Zostałem/zostałam poinformowany/a, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.1 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych bądź 

niepełnych danych oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu: 

„Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd” są kompletne 

i zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania, obowiązku podania danych i o jego podstawie prawnej. 

5. Oświadczam, iż spełniam kryteria dostępu do projektu określone we wniosku o dofinansowanie. 

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

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

/data i miejscowość/ /czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka/ 
 
 

  



 

 

DOTYCZY UDZIAŁU DZIECKA W PROJEKCIE 

 

 

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU W RAMACH PROJEKTU: 

„Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych 

 w Gminie Gietrzwałd” 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku dziecka  

(Nazwisko i Imię) …………………………………………………………………………………………………………………. 

w formie fotografii w trakcie udziału w zajęciach dla dzieci organizowanych w ramach projektu.  

Zgoda obejmuje wykorzystanie i utrwalanie wykonanych zdjęć na potrzeby sprawozdawczości projektu 

w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 wspierającym realizację programów operacyjnych 

oraz kontroli prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Instytucje Audytową oraz inne podmioty uprawnione do 

przeprowadzania kontroli i audytu. 

 

Podstawą prawną do utrwalania wizerunku w ramach projektu jest art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 
………………………………………… 

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

       /data i miejscowość/ /czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka/ 

 

 

 

 


