Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Mały szkrab”
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
Mały Szkrab
o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05F7/16
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
dla działania: 8.1.Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego
i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
nad dziećmi do 3 lat.
UWAGA: FORMULARZ WYPEŁNIA DWOJE OPIEKNÓW PRAWNYCH DZIECKA
(NIE DOTYCZY OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO)
Data wpływu formularza*
Godzina wpływu formularza*
Numer identyfikacyjny formularza*
Podpis osoby przyjmującej formularz*
CZĘŚĆ A. DANE KANDYDATA
A.1.Dane podstawowe
Imię (Imiona):

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:
Wiek w chwili przystąpienia do projektu:
Wykształcenie

Jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
do lat 3

niższe niż podstawowe
podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne
policealne
wyższe
TAK
NIE

Miejsce zamieszkania i dane kontaktowe
Adres
zamieszkania

Ulica:
Miejscowość:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy
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Adres do
Ulica:
korespondencji
(jeżeli jest inny niż Miejscowość:
adres
zamieszkania)
Telefon stacjonarny:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:
Telefon komórkowy:

Adres e-mail:
Dane dotyczące statusu na rynku pracy
Status osoby
na rynku
pracy w chwili
przystąpienia
do projektu *

Osoba o statusie osoby pracującej powracająca na rynek pracy
po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
Osoba o statusie osoby pracującej powracająca na rynek pracy
po urlopie wychowawczym (osoba bierna zawodowo)
Osoba pracująca wychowująca dziecko do lat 3 (rodzic nie
korzystający z urlopu
macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego)
Osoba samozatrudniona wychowująca dziecko do lat 3 (rodzic
nie korzystający z urlopu
macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego)
Osoba pozostająca bez zatrudnienia zarejestrowana w
Powiatowym Urzędzie Pracy
Osoba pozostająca bez zatrudnienia pozostająca poza rejestrem
Powiatowego Urzędu Pracy

Miejsce
zatrudnienia

osoba zatrudniona w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. lub
w Katowickiej Grupie Kapitałowej
osoba nie zatrudniona w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o.
lub w Katowickiej Grupie Kapitałowej

Pozostałe informacje
Samotne wychowywanie
dziecka

TAK

NIE

CZĘŚC B. DANE DZIECKA
B.1. Dane podstawowe
Imię (imiona):

Nazwisko:

Pesel:

Data urodzenia:
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Miejsce urodzenia:
B.2. Miejsce zamieszkania
Adres
zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

B.3. Inne informacje
Stopień niepełnosprawności
zgodny z orzeczeniem o
niepełnosprawności lub
innym dokumentem

nie dotyczy
lekki
umiarkowany
znaczny

Inne (np. alergie, choroby,
orzeczenie z poradni
pedagogiczno –
psychologicznej)
OŚWIADCZENIA :
1. Oświadczam, że zapoznała,/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacyjnym
do projektu pn.”Mały szkrab” o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-05F/16
i akceptuję jego zapisy.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.1997 Nr 133 poz. 833 z poź.zm.), w celach niezbędnych do realizacji
projektu „Mały szkrab” , w tym w celach związanych z rekrutacją,
monitoringiem i kontrolą projektu, realizowanego dla osi priorytetowej: VIII.
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1.Wspieranie
rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
dla poddziałania: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych
nad dziećmi do 3 lat – konkurs.
3. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu
Cywilnego za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą i niniejszym oświadczam,
że dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu
„Mały szkrab”
nr WND RPSL.08.01.03-24-05F7/16 są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
………………………..……..
Data

………………………………
Podpis kandydata do projektu
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