Nr formularza
Data wpływu

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Budujemy kadrę przyszłości“
nr RPMA.10.03.01-14-d992/20
DANE OSOBOWE
Imię
Nazwisko
Obywatelstwo
PESEL
Nazwa i adres szkoły do
której uczęszcza uczeń
Płeć
□ KOBIETA
□ MĘŻCZYZNA
DANE KONTAKTOWE
Adres zamieszkania (wg
kodeksu cywilnego1)

Województwo
Powiat
Gmina
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica, nr budynku/nr lokalu

Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej (e-mail)

Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

I.

1.

2.

KRYTERIA FORMALNE
Jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa
mazowieckiego

Jestem uczniem Zespołu Szkół Technicznych w
Ciechanowie, dla której organem prowadzącym jest
Powiat Ciechanowski

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

II. KRYTERIA MERYTORYCZNE:

PUNKTY

1.
Płeć

kobieta 

mężczyzna 

2.
Jestem osobą niepełnosprawną*, tj. osobą posiadającą
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu TAK 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub orzeczenie lub inny dokument, o
którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego.

NIE 

*Osoba niepełnosprawna jest zobligowana do
dostarczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym
orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu
potwierdzającego ten fakt.
3.
Jestem członkiem rodziny1, w której dochód na osobę
nie przekracza kwoty 514,00 zł.*

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

4.
Jestem osobą zamieszkałą na terenach wiejskich

Suma punktów (wypełnia pracownik projektu)

1

Osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące.
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Podpis pracownika projektu

III. Oświadczenia związane ze statusem uczestnika w chwili przystąpienia do projektu
1.

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej
lub etnicznej, migrantem, osobą obcego
pochodzenia.

2.

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione powyżej).

TAK


NIE


ODMOWA
PODANIA
INFORMACJI 

TAK


NIE


ODMOWA
PODANIA
INFORMACJI 

IV. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu
i są zgodne z prawdą;
Oświadczam, że zostałem pouczona/pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą;
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Projektu „Budujemy kadrę
przyszłości” i akceptuję jego zapisy;
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Budujemy kadrę
przyszłości”;
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o tym, że Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej;
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym
m.in. wypełnianie ankiet, dokumentów oraz testów sprawdzających;
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzeby działań
promocyjnych projektu;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.1000) a
moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji działań rekrutacyjnych w
ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości”.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że wypełnienie
formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

……………………………………
Miejscowość i data

………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
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