
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) 

 

Formularz rekrutacyjny do projektu 

pt.: „Bliżej dziecka – nowe spojrzenie na edukację przedszkolną”  

o nr RPO.03.01.01-20-0375/19 

 
I. Informacje podstawowe 

1. Imię i nazwisko Dziecka …………………...…………………………….………………….. 

2. PESEL ………………………..…….... 

3. Adres zamieszkania Dziecka1 …………………………………………………………………. 

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

4. Telefon, adres e-mail .…………………………………………………………………………. 

 

II. Szczegółowe informacje na potrzeby rekrutacji do projektu 

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

□ TAK                               □ NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami2 □ TAK                               □ NIE 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

□ TAK                               □ NIE 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 
(inne niż wymienione) 

□ TAK                               □ NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Adres zamieszkania dziecka - ul./wieś, nr domu, nr mieszkania; kod pocztowy, miejscowość 
2 Zaznaczając „TAK” należy przedłożyć kserokopię oraz oryginał do wglądu orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. 

Orzeczenie wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 
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II. Oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego 

Oświadczam, iż: 

 że podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba, która zatai prawdę lub 

zezna nieprawdę, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do 

lat trzech, 

 zapoznałam(-łem) się i akceptuję warunki określone w: „Regulaminie rekrutacji i udziału w 

projekcie „Bliżej dziecka – nowe spojrzenie na edukację przedszkolną”; 

 zostałam(-em) poinformowana(-y), o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych mojego dziecka zawartych w 

Formularzu rekrutacyjnym wyłącznie dla potrzeb związanych z rekrutacją do projektu „Bliżej 

dziecka – nowe spojrzenie na edukację przedszkolną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

 zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych 

osobowych mojego dziecka oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 

każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było całkowicie dobrowolne. 

 
…………………………………………... 

(Miejscowość, data) 
 
 

………………………….………………………… ………………………….………………………… 
(Podpis matki/opiekuna prawnego) (Podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

III. Zgoda na udział Dziecka w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego Dziecka w następujących formach wsparcia: 

 Zajęcia dodatkowe: Zajęcia z języka angielskiego, Zajęcia umuzykalniające. 

 Zajęcia specjalistyczne: Zajęcia z rehabilitantem ruchowym, objęcie dzieci wsparciem 
psychologicznym i logopedycznym. 

 

…………………………………………... 
(Miejscowość, data) 

 

 

………………………….………………………… ………………………….………………………… 
(Podpis matki/opiekuna prawnego) (Podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 
 
 


